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ومؤسساته الفلسطيني  نقدم تمعنا  أن فلسطني فرع / األطفال عن للدفاع العاملية  احلركة في يسعدنا
جلهد كتتويج جائت والتي نوعها، من واألولى الهامة الدراسة هذه الطفل، حماية ميدان العاملة في الوطنية

الفلسطيني. للطفل احلماية توفير في مجال والعاملة اتصة الكادرات من كبير بني عدد مميز جماعي

التي القضايا من هو الفلسطيني، مجتمعنا في وإهمالهم معاملتهم وسوء األطفال على االعتداء مشكلة إن
مستوى أو على والسياسات القرار مستوى صناع أكان ذلك على كبيرة، سواء أهمية ايالئها الى بحاجة ماسة
يزيد أن شأنه من اال هذا في اجلهود وتوحيد تنسيق أن أثبتت التجربة أن كما امليدان. العاملني في األخصائيني
املعاملة واالهمال. وسوء االعتداءات ضحايا لألطفال املقدمة اخلدمات وجدوى املشكلة هذه دراسة فعالية من

للدفاع العاملية احلركة بادرت املعاملة، االعتداء وسوء من الطفل ميدان حماية في العمل بأهمية منها وإمياناً
مع  العمل استهدف والذي ، 2004 العام في أواسط اال هذا في مشروعها إلطالق فلسطني فرع األطفال / عن
ضحايا األطفال مع العمل في املهنية وقدراتهم كفاءاتهم رفع بهدف احلكومية املدارس في التربويني املرشدين
املرشدين مع عمل وورشات تدريبية  دورات عدة احلركة أجنزت ذلك حتقيق سبيل وفي واالهمال. املعاملة سوء 
أهمية على املاضية املرحلة مت التركيز في كما الفلسطينية. العالي والتعليم التربية وزارة مع بالتعاون التربويني
مع مختصني في املتنوعة التلفزيونية احللقات من مجموعة مت إجناز حيث املوضوع، هذا في اتمعي الوعي رفع
وإهمالهم األطفال معاملة سوء حول تتمحور كلها وبوستر توعوية نشرات أربعة الى هذا باإلضافة اال. هذا

والتعليمية. والطبية، وواجلنسية، والعاطفية، والنفسية، اتلفة، اجلسدية، بأشكالها



االولى املتحدة الدراسة األمم فيه عن سيصدر الذي العام نفس في تأتي أيضاً كونها الدراسة هذه أهمية تأتي
اجلهات كافة بني جديدة للعمل، تفتح آفاقاً هذه الدراسة التي نأمل أن األطفال، ضد العنف حول نوعها من
السليمة األسس مكان، وتضع كل في األطفال ضد العنف مكافحة أجل املستويات، من مختلف وعلى املعنية

وإستغاللهم. معاملتهم وسوء األطفال العنف ضد من عالم خال خلق نحو الفعالة واالستراتيجيات

وتقديرنا شكرنا عظيم أقدم فلسطني، فرع للدفاع عن األطفال / العاملية احلركة بأسمي وبأسم مجلس إدارة
الدراسة، أعد الذي يحيى احلاج محمد بالذكر د. وأخص النور، الى حيز الدراسة هذه إخراج في ساهم من لكل
الدائرة، في وطاقمه املهني العالي والتعليم التربية وزارة في املدرسية الصحة مسؤول دائرة الرمياوي، محمد ود.
في إجناز املميزة ومساهمتهم على تعاونهم غزة الغربية وقطاع مدارس الضفة في وكافة املرشدين التربويني

الدراسة. ملادة وتنقيحه حتريره على الفلسطيني نصار ابراهيم الكاتب ونشكر الدراسة. كما هذه

لتمويلهما  الهولنديتني  Children Stamps و  Church In Action ملؤسستي أيضاً تقديرنا وخالص شكرنا وجزيل
النور. حيز الى إخراجها من لنتمكن نكن لم دعمهما وبدون الدراسة، لهذه

نتائج من االستفادة يجري وأن اال، هذا في الفلسطينية التجربة إغناء في هذه الدراسة تساهم أن أمل كلنا
واالهمال. املعاملة كافة أشكال سوء لهم من احلماية وتوفير أطفالنا مصالح مبا يخدم الدراسة هذه

أبو الزلف جورج  
املدير العام  
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خارجها، أو من العائلة يرعاهم من أو لهم، املباشرين الوالدين كانوا سواء األطفال، أمور أولياء عاتق على تقع
من األخطار بهدف حمايتهم السليمة، والتدابير اإلجراءات كافة واتخاذ األطفال، هؤالء على احلفاظ مسؤولية
تربوياً، أخالقياً، نفسياً، رعايتهم جسديّاً، املسؤولية: هذه وتشمل العالم، هذا في مشاكل من يواجههم وما
أحسن على ومنوهم تنشئتهم يضمن مبا املطلوبة، الرعاية أشكال من ذلك وغير اً، وصحيّ سياسياً إجتماعياً،

ممكن. حال

على فرض القيود نوع من والتدابير، اإلجراءات من الكثير اتخاذ الى األمور، يلجأ أولياء ما عادة الهدف، هذا ولتحقيق
األمان مفهوم عن معهم أو احلديث ، التلفاز مثال في مشاهدته ممنوع أو مسموح هو مبا قائمة األطفال، كوضع
يحاولون حمايتهم كما واألخالقية، ة، ومناقشتهم حول التصرّفات احلميدة والعامّ اليوميّة احلياة في والسالمة
وغير تهديد حياتهم، إلى تؤدّي أو واإلساءة، األذى تلحق بهم قد خطيرة، التعرّض لتجارب أو ظروف أو التورّط من

. سليمةً تنشئةً وتنشئتهم لألطفال املناسبة تأمني الرعاية شأنها من التي والتدابير، األساليب ذلك من

القليلة حتّى بعض الدراسات أو العالم، ودول من اتمعات عدد الدراسات في من الكثير فأن هذا، كل بالرغم من
من واإلهمال واإلستغالل واإلساءة اإلعتداءات األطفال، يقعون ضحايا من نسبة عالية أن تشيرالى فلسطني، في

وغير الرسميّة. الرسميّة اجلهات األخرى، بعض قبل أومن األمور، أولياء قبل

ضحايا نسبة أن األمريكيّة، الواليات املتحدة في (victimization studies) الضحايا دراسات بعض أثبتت فمثالً،
أضعاف نسبتها  ثالثة إلى تصل عاماً، 19-12 الفئة العمرية باألطفال، من والعنف األذى واحلاق واإلساءة اإلعتداء
من   %20 يقارب  ما أن أيضاً، الدراسات وأفصحت .( (Finkelhor & Dziuba-Leatherman, 1994 البالغني لدى
األقل من  على واحد طفل على إعتدوا أنهم صرّحوا: قد األمريكية في السجون املدنيني واملوقوفني احملكومني
عن 50% من  يقلّ ال ما وأن والتهجم، والتّحرش واإلساءة اإلعتداء أشكال زوجاتهم، بشتّى أطفال أو أطفالهم
وخاصة القتل، أي اخلطرة اجلرمية حد إلى إعتداءاتهم وصلت إعتدائهم على األطفال)، (بسبب املوقوفني هؤالء

.(Greenfield,1996) العمر عشرة من الثانية سنّ األطفال دون ضد

(overrepresented)أعلىبكثير حايا، تكوننسبةاألطفالفيدراساتالضّ ملاذا السؤالالتالي: تقدميثار فيضوءما
؟ اتمع بصورة عامة في الضحايا البالغني بنسبة مقارنة

 
الكبار ونفسيا، على جسديّاً يعتمدون األطفال أن هو االجتماعية، هذه الظاهرة وراء وضوحا األكثر أحد األسباب
أولياء أو آبائهم استبدال أو الختيار االمكانية بيدهم ليس األطفال هؤالء ألن وذلك واعالتهم. حمايتهم من أجل
بإمكانهم ليس بع، وبالطّ اليهم، ه املوجّ واألذى اإلعتداءات على بإمكانهم الرّد ليس الوقت ذات وفي أمورهم ،

.( Finkelhor& Dziuba- Leatherman,1994) اليهم ممن يسيء االنتقام

مما هي أكثر األسرة في تبدو سائدة اتلفة، واإلساءات مات والتهجّ لإلعتداء ضحايا األطفال القابلية لوقوع هذه
اإلعتداء، من ألشكال مختلفة األطفال ضحايا وقوع حقيقة تنفي ال احلقيقة هذهِ أن إال أخرى؛ عليه في أماكن
والشارع، املدرسة مثل حياتهم، من أخرى وسياقات أماكن ومواقع في واالهمال واإلستغالل واإلساءة األذى، واحلاق

املواقع. من ذلك االجتماعية التي يلتحقون بها، وغير والنوادي



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع 8

إمكانيّة أن فلسطني) في لدراسات مشابهة ندرة العالم ( هناك دول من في عدد الدراسات، من بينت كثير فقد
أعلى هي أسرته، في م التهجّ من مختلفة أشكال مشاهدة أو م، والتهجّ ضحيّة لإلعتداء واالساءة الطفل وقوع

 Bachman أسرته أخرى خارج أو في أماكن الشارع، في مباشرة غير أو مباشرة يتعرّض له بصورة مما ً ا بكثير جدّ
جرائم  إرتكابهم بسبب جنوا الذين سُ املوقوفني بني )، فمن ( & Saltzman,1996; Miller- Perrin & Perrin,1999

.( Greenfield, 1996 ) أطفالهم أحد كان جرائمهم ضحية أن يقارب 33% منهم ما صرح األطفال، ضد

قتل  من حاالت و%50 األسرة، أفراد أحد يد أُرتكبت على حاالت قتل األطفال قد بني من %20 يقارب ما فان عموماً،
األسرة. أفراد أحد ارتكبها عشر سنوات ) سن غار(حتت الصّ األطفال

أن ،1996 العام خالل ر قدَّ األمريكيّة، املتّحدة الواليات 1998 في واإلنسانيّة لعام حيّة الصّ اخلدمات دائرة تقرير
الغالبية  واإلهمال. واالساءة األذى من احلاق تعرّضهم ألشكال مختلفة نتيجة وا توفّ قد طفال 1077 يقارب ما
يوم  عام من أقل أعمارهم العمر، و43% كانت اخلامسة من سن حتت كانوا (%82) األطفال هؤالء من العظمى
حكوميّة، أو غير جهة فلسطينيّة حكوميّة أي من وثّقة مُ نتائج أي متناول يدنا ليس في لألسف الشديد وفاتهم.
هناك أن إال الفلسطينية، األسر في األطفال له الذي يتعرض واالهمال واالساءة م والتهجّ عن حجم االعتداء
مختلفة من ألشكال تعرّضوا الذين الفلسطينيني األطفال نسبة عن بنتائج زوّدتنا األوّلية، التي الدراسات بعض

الحقاً. املوضوع لهذا وسوف نتطرّق اجلسدي واجلنسي )، النفسي، االعتداء ( وخاصة االعتداء

حجم من  جداً ومحدودا بسيطاً جزءاً فقط تعكس والبيانات، االحصائيات هذه أن الى التنويه، يجدر وهنا
جدا قليلة للوفاة، تؤدي التي االعتداءات نسبة  أن مالحظة مع عليهم، واالعتداء لألطفال االساءة مشكلة 
ال يهملونهم، أو أطفالهم على يعتدون ممن غيرهم أو الوالدين، فمعظم ، الكلي حجم االعتداءات مع مقارنة
جرمية أو جناية إقترفوا أنهم أساس على بحقهم، الصادر يكون احلكم فال مقاضاتهم متت وإذا قضائيا، يالحقون

أطفالهم. بحق
 

عادة تكون فهي املوت، الى تصل نتيجتها ال بإعتداءات تتمثّل األطفال على االعتداء حاالت معظم وذلك ألن
اتمع في األطفال اآلالف من مئات أو حتى من عشرات آالالف يشمل ومبا نفسي، أو إعتداء جسدي على شكل
هذه حجم عن واملوثوقة املوثقة اإلحصائيات أعاله، تنقصنا ذكرنا وكما ولألسف الشديد، أنه إال الفلسطيني،

اتمع الفلسطيني. في املشكلة

 3.2 ما يقارب هناك أن جند األمريكيّة، الواليات املتحدة عن يدنا متناول في التي لإلحصائيات مثال، نظرنا، أما لو
االجتماعية اخلدمات مؤسسات لدى وُثّقت قد إليهم واإلساءة األطفال على حاالت االعتداء عن مليون تقرير،

اإلتهامات)  حدود في يبقى ( بعضها تقارير يتضمن العدد وهذا .( Wang & Daro,1998 1997فقط( خالل عام
هذه في الواردة احلاالت من أن الكثير مبا ولكن النفسية. واإلساءة واجلنسي، اإلهمال، اجلسدي اإلعتداء حاالت عن
يظن ولهذا إتهامات)، مجرد أنها على وتعامل تبقى (فانها التحقيق نهاية مع إثباتها عب الصّ من التقارير،

حاالت  معظم أن الوقت، ومبا نفس في ولكن فيه. مبالغ هو رقم تقرير ) مليون 3.2 (أي العدد هذا أن البعض
العدد هذا بأن شك املؤسسات، فال من مؤسسة ألي عنها التبليغ يتم ال أواإلساءة إليهم، األطفال اإلعتداء على
وبالتالي عليهم، واإلعتداء لألطفال اإلساءة حلاالت احلقيقي العدد (underestimate) من تقدير س ويقلل ُيبَخّ
التقارير، في املوثق العدد من بكثير أكثر هو اتمع في احلاالت لهذهِ احلقيقي العدد أكيدة، بأن قناعة على فاننا

عنها للمؤسسات. فعليا يُبَلّغ التي احلاالت عدد من أو

والتي واهمالهم، إليهم واالساءة األطفال االعتداء على حاالت معظم أن فاننا نعتقد املقياس، ذات وباعتماد
في فلسطني، الرسمية وغير الرسمية املؤسسات، من وغيرها واالجتماعية الطبيّة الرعاية مؤسسات إلى تصل
مثل إليها في ه التوجّ باالمكان التي اخلدمات قلة ( مثل مؤسساتية ألسباب يعود اما وهذا ،ً جدا جدا قليل هو
ألسباب أو من األسباب)، ذلك أولغير احلاالت، هذه التبليغ عن اتمع على يُجبِر الذي القانون وغياب احلاالت، هذه
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أساليب أية يحق لهم إستعمال والديهم، وبالتالي لك مُ األطفال أن البعض اعتقاد مثل ) ثقافيّة إجتماعيّة
على اإلعتداء وإعتبار العائلة، خصوصية مثل محددة، مبعتقدات إميان اتمع لذلك يضاف لتربيتهم"، يقررونها "
من اخلوف بسبب أوجنائيّة، أو مشكلة مجتمعيّة وليس شخصيّة وعائليّة، مشكلةً األطفال واألساءة إليهم
أسلوب لألطفال االساءة أن واالعتقاد ومتاسكها، سالمتها وعلى سمعة العائلة على واخلوف والفضيحة العار

األسباب). من ذلك وغير لتأديبهم، جيّد

األطفال على حاالت االعتداء أن معظم - املنهجيّة الثقة من عالية وبدرجة – التأكيد ميكن تقدم ما ضوء في
ميثل العدد املعروف وان الرسمية، وغير الرسميّة للمؤسسات معروفة غير حاالت هي فلسطني، في واهمالهم
حيث من صعبة حاالت األحيان أغلب في هي املؤسسات، تلك الى تصل واحلاالت التي احلقيقة، من القليل القليل

األسرة. من خارج لكون املعتدي االعتداء، أو ة وتكرار حدّ

االساءة ملشكلة احلقيقي احلجم حتديد القدرة على عدم إلى تؤدي أخرى قد عوامل هنالك ذلك، إلى باالضافة
أن يعود الى ،وهذا الفلسطيني باتمع أو األخرى باتمعات يتعلق ذلك كان سواء عليهم، واالعتداء لألطفال
الكالميّة، باإلساءات بل تتمثل جسدي، وإعتداء إساءة يرافقها قد ال أطفالهم، نحو الوالدين تصرفات من الكثير

وغير الرسمية. الرسميّة من اجلهات جهة ألي عنها التبليغ يتم هذه االساءات ال مثل فان احلاالت معظم وفي

رية ر لهم السّ وتوفّ أسمائهم، عن االفصاح املشاركني من تتطلب ال التي املسحيّة الدراسات نتائج فان وبالفعل،
واالعتداء االساءة أنواع ويُسيئون إليهم، بشتى على أطفالهم يعتدون الذين األمور  أولياء أن نسبة لنا تَبنيّ ،
املتوسط اجلسدي " أواالعتداء ،" البسيط " اللفظية والنفسية والتهجم اجلسدي االساءة فيها مبا م، والتهجّ
واملعروفة على أطفالها  تعتدي التي العائالت نسبة بكثير من أعلى وبالطبع ،ً جدا عالية نسبة هي واحلاد، "

.(Straus, Hamby, Finkelhor, Moore, & Runyan,1998) الرسمية. وغير الرسميّة للمؤسسات

القانونية، االجتماعية، النفسية، الصحة حية، الصّ (املهن األطفال عن الدفاع خدمات سلك في العاملون
واالساءة لالعتداء تعرّض األطفال مبشكلة االهتمام أهميّة على دون يؤكّ اإلجتماعيون)، النشطاء وأيضا التربوية،
األطفال، من املشكلة هذه ضحايا إلنقاذ هادفة وقانونيّة ومهنيّة مجتمعيّة الت وحترّكات لتدخّ واحلاجة واالهمال،
املهني موقعهم بحكم وذلك التربويني، املرشدين بإمكان فانّ اعتقادنا، وفق هنا، من وحمايتهم. عنهم والدفاع
واالساءات واالهمال، في أوساط االعتداءات تلك ضحايا إكتشاف في رياديّاً ً دورا يلعبوا أن املدارس، في املركزي

يعملون فيها. التي املدارس تالميذ

مشكلة جتاه التخصصات مختلف  ومن املهنيني مفاهيم حول العلميّة الدراسات من الكثير أجريت لقد 
تلك معظم غير أن املشكلة، مع وتدخالتهم املهنية تعاملهم كيفية وعن واهمالهم، االعتداء على األطفال
قانوني واقع الى تستند  انها كما (individualist) فردي طابع ذات وهي الغربية، باتمعات تتعلق الدراسات

املشكلة. هذه ملواجهة ل بالتدخّ يسمح ومؤسساتي ومهني

متخصصة، كوادر وتدريب إعداد بهدف - ونتائجها تلك الدراسات من االستفادة أن بإمكاننا إثنان، يختلف ال أنه ومع
الفلسطيني في اتمع األطفال على االعتداء األسري مشكلة ملواجه يكفي ما العالية املهنيّة الكفاية من لديها

الفلسطيني،  اتمع في ( collectivist) اجلمعي عن الواقع التغاضي باالمكان فانه ليس ذلك، كل من بالرغم -
هات توجّ على به يستهان ال بشكل يؤثر مما  اجلانب، هذا في املتخصصة والقانونية املهنيّة املؤسسات وندرة

معها. املشكلة وأسلوب التعامل هذه مع تعاطيهم وكيفية التربويني، املرشدين ذلك في املهنيني، مبا

املدارس في الفلسطينيني التربويني املرشدين توجهات حول الدراسة هذه بإجراء قمنا تقدم، ما كل من إنطالقاً
فيه سنقوم الذي  الوقت وفي وإهمالهم،  إليهم واالساءة األطفال على اإلعتداء مبشكلة ارتباطا احلكوميّة،

البحث التالية: خاصا بقضايا ومسائل اهتماما فاننا سنولي التقرير،  في هذا بعرضها
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يعتبرونه التي السلوك هو وما األسرة؟ في األطفال على االعتداء ملشكلة التربويني، املرشدين تعريف هو ما .1
؟ األطفال على إعتدائيا سلوكا

قانونية/ أم إجتماعية، أم أم عائلية، شخصيّة، مشكلة األطفال على االعتداء أن التربويون، املرشدون يعتبر هل .2
بذلك؟ لإلعتقاد دفعتهم التي األسباب هي وما أم تربوية؟ صحية، أم جنائية،

األطفال" على األسرة "إعتداء تتعامل مع فلسطني في الرسمية املؤسسات أن التربويون، املرشدون هل يعتقد .3
ذلك؟ العتقاد دفعتهم التي األسباب هي وما جنائية؟ قانونية مشكلة و/أو إجتماعيّة مشكلة أنها على

األسرة " إعتداء مع فلسطني، في الرسميّة املؤسسات تتعامل بأن التربويون ل املرشدون يُفضّ ال أو ل يفضّ هل .4
ذلك؟ يفضلون ال يفضلون أو وملاذا ؟ جنائية / قانونية مشكلة و/أو إجتماعية مشكلة أنها األطفال" على على

البنات أو األبناء أحد على لالعتداء الوالدين أحد تدفع التي األسباب هي ما التربويني، املرشدين حسب تقدير .5
األسرة؟ في

أبنائه/ها أحد على االعتداء الوالدين ألحد يحق الظروف أو احلاالت أي  في التربويني، املرشدين تقدير حسب .6
وقد اإلعتداء؟ أشكال شكل من وبأي الذكور، أبنائه/ها أحد على االعتداء للوالد يحقّ أي هدف ولتحقيق الذكور،

البنات. إحدى بخصوص الثالثة بأجزائه أعاله السؤال نفس بفحص قمنا

الطفل؟ على األسرة إعتداء عن الناجمة التربويني، لآلثار تقدير املرشدين هو ما .7

والديه؟ أحد من إلعتداء تعرّض املدرسة والذي في التالميذ أحد على تعرّف املرشدون التربويون هل .8
التدخلية اإلجراءات هي وما ذلك،  عن عرفوا وكيف اإلعتداءات، تلك أشكال كانت فماذا  كذلك- كان وإذا
يفعلوا إال أنهم لم إتّباعها بودّهم كان التي اإلجراءات هي وما وملاذا؟ التالميذ، هؤالء إتخذوها مع والعالجيّة التي

؟ وملاذا ذلك، في ينجحوا لم أنهم أو ذلك،

املعلمني، مثل ) أخرى ورسميّة مهنيّة جهات  على أو عليهم يترتّب هل  التربويني، املرشدين تقدير حسب .9
التدخل الكتشاف املهنيني ) من وغيرهم النفسيني، ائيني األخصّ ائيني اإلجتماعيني، األطباء، األخصّ الشرطة،

؟ األسري االعتداء ضحايا األطفال وعالج 

إكتشاف وعالج بهدف فيها، يعملون التي املدارس في واملعلّمني التربويني املرشدين بني تعاون هناك هل .10
والعراقيل التي املعضالت هي وما التعاون، ذلك كانت نتائج وماذا ؟ اإلعتداء األسري ضحايا األطفال حاالت
مثل آخرين- ومهنيني التربويني املرشدين بني التعاون ؤال بخصوص السّ نفس بفحص قمنا وقد واجهتهم؟
اتمع في أخرى رسمية غير وجهات العدالة، جهاز األطباء، املمرّضني، النفسيني، اإلجتماعيني، األخصائيني

.( و/أو سياسية عشائريّة و/أو جهات دينية مثل )

أشكال مبختلف عليهِ إعتداء أهله نتيجة بالطفل حلق الذي اخلطر التربويني حلجم املرشدين تقدير هو ما .11
؟ االعتداء

الوالدين ومع االعتداء، ضحايا األطفال مع املهني للتدخل االستعداد التربويون، املرشدون ميلك مدى أي إلى .12
؟ باالعتداء قاموا الذين

السلطة في والشرطة االجتماعيّة  الشؤون دوائر لتبليغ  التربويني  املرشدين لدى االستعداد مدى ما .13
األطفال؟ األسري على االعتداء من مختلفة حاالت عن الفلسطينية،
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األطفال تربية نحو أثناء طفولتهم، وآرائهم أسرهم في للعنف التربويني املرشدين تعرّض بني توجد عالقة هل .14
حلجم وتقديرهم األطفال، على االعتداء ملشكلة تعريفهم وبني جهة، من وحقوق الطفل، العائلية واحلياة
االعتداء، ضحيّة الطفل مع املهني لهم لتدخّ احلاجة وتقدير األسري، االعتداء ضحيّة بالطفل الالحق اخلطر
السلطة في االجتماعية الشؤون ومكاتب الشرطة لتبليغ إستعدادهم ومدى املعتدي/ة، الوالد/ة ومع

أخرى؟ جهة من تلك، االعتداء حاالت الفلسطينية عن
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هو؟ ما – األطفال اإلعتداء على

 
املؤثرات، من األحيان، مجموعة من تواجه في كثير ،(child maltreatment) األطفال على مشكلة االعتداء تعريف
للدولة احملددة، واجلنائي املدني القانون بالتعريف، يقوم الذي للشخص العلمية أواخللفية املهني االنحياز من نوع:

العوامل. من وغير ذلك الذي يعيشه املعرّف، احلضاري الثقافي – الواقع

بني املهنيني املشكلة هذه تعريف أو توافق شامل، حول األحيان، ايجاد اتفاق كامل من كثير في يصعب فمثالً،
والنفسية، أو العاملني اخلدمات االجتماعية في سلك العاملني أواملهنيني الصحية، سلك اخلدمات في العاملني

ة. اتمع عامّ في أو والقضاء، العدالة وسلك جهاز الشرطة في أو التربوية، – التعليمية اخلدمات سلك في

املقياس حتديد مثل ) العلمية اجلوانب من الكثير على ملحوظة بصورة يؤثر التعريفات االختالف في أن شك ال
ومخاطرها ودراسة عواملها وحتديد وأشكالها، املشكلة حجم دراسة في إتباعه الذي يجب االجرائي والتعريف
واالجتماعية والعقلية والنفسية والسلوكيّة اجلسدية اآلثار عنها، ودراسة نظريات أو نظرية وأسبابها- وتطوير
االعتداء، األطفال ضحايا الكتشاف االجراءات حتديد مثل ) املهنية اجلوانب وهناك ذلك)، وغير عليها، املترتبة
االعتداء، ضحايا مع عالجية ومناهج برامج وتطوير عليهم، االعتداء مشكلة ملكافحة برامج وقائية وتطوير 
الوقائية وتوفيراخلدمات الضحايا، األطفال حماية مؤسسات وتطوير باالعتداء، قاموا للذين أخرى وبرامج 
وتطوير املؤسسات، تلك في للعمل ومجتمعية وتدريب كوادر مهنية البرامج، تلك وتنفيذ لتحقيق والعالجيّة

ذلك). وغير اً، وعالجيّ وقائياً املشكلة ملكافحة وقانونيّة وإجتماعية صحيّة سياسات

شبه أو متفق تعريف عرض وحاولنا األطفال، على االعتداء تعريف تواجه التي املعضالت تلك جانباً ولو وضعنا
لألطفال باإلساءة يتمثّل أنه على: تنص لإلعتداء تعريفها في العلمية األدبيات من أن الكثير لوجدنا متفق عليه،
و/أو والنفسي، اجلسدي األذى بإحلاق أيضا يتمثّل أنه على وتؤكد  ،(child neglect) واهمالهم   (child abuse)

: القاسية املعاملة في أو الرعاية، في واالهمال اجلنسي، االستغالل أو اجلنسية واالساءة العقلي،

حيث أنه اجلنسية، اإلساءة ( ما عدا حاالت من العمر شخص دون سن الثامنة عشرة كل هو والذي (أ) للطفل،
للطفل). تعريفها حتديدها للعمر عند الدول في بني فوارق هناك احلاالت تلك في

وعلى األذى من حمايته على وصي أو رعاية الطفل عن مسؤول شخص آخر أي أو والديه، أحد بواسطة وذلك (ب)
يتواجد فيها مؤسسة أي في املسؤولني املوظفني أحد األقارب، أو أحد في ذلك مبا ) ورفاهيته شؤونه رعاية

اخلدمات). الرعاية أو أشكال من شكل لتلقي أي الطفل
بأن مهددة هي تضرّرت، أو رفاهيته قد أو سالمته صحة الطفل أو أن على تدل التي احلاالت أو الظروف حتديد (ج)

.  (Strachan- Peterson & Urquiza, 1993) .املمارسات تلك نتيجة تتضرر

وهي: واالعتداء واالهمال االساءة من أنواع أربعة بني التمييز بإمكاننا وهنا،

هذه من واحد  يستخدم وقد واالهمال؛ النفسية، العاطفية/  االساءة  اجلنسية، االساءة اجلسدية، اإلساءة 
الطفل. ضد واحد آن في متارس جميعها أكثر، أوقد أو األشكال
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التعريفات (كل واالهمال. واالعتداء من االساءة األنواع أو االشكال هذهِ من واحد لكل إجرائي وفيما يلي تعريف
(Strachan- Peterson & Urquiza, 1993; Miller- Perrin & Perrin, 1999 األدبيات على معتمدة التالية

: اجلسدية االساءة

املتكرر، والضرب اللكم الضرب، بواسطة األذى اجلسدي توجيه أو بإحلاق تتصف أو للطفل اجلسدية تتميزاالساءة
واألذى اجلسدي الضرر أشكال إحلاق من آخر شكل أي احلرق، أو (الدفش) بالقوة، القرص، الدفع أو الرّمي، الرفس،

إعتداء متكررة. حوادث نتيجة أو ووحيدة، عارضة إعتداء حادثة نتيجة األذى يكون وقد بالطفل.

العضالت، عميقة، متزّق وجروح اخلفيفة، كشوط، الرضوض ليشمل ته، حدّ حيث من اجلسدي األذى أو اجلرح ويتراوح
بالدماغ األذى والضرر إحلاق الكسور، بالعينني، احلاق االذى أشكال من آخر اي شكل أو في العينني، جروح احلروق،

ذلك). وغير الرئتني، البنكرياس، الطحال، الكبد، مثل ) الداخلية واألعضاء

التي األساسية األسباب أحد هو مبنطقة الرأس وجروح األعضاء الداخلية، األذى إحلاق أن الى التنويه، يجدر وهنا
في بعض قد يصل األذى، وإحلاق االساءة من النوع وهذا واالعتداء. بعد تعرّضهم لإلساءة األطفال لوفيات تؤدي
أو مظلمة غرف في الطفل وحبس التعذيب مثل غريبة، أو متطرّفة عقاب وأساليب طرق استخدام الى األحيان

لسنوات. أوحتّى أشهر، أو أيام، لعدة صندوق في

االساءة اجلنسية:

الطفل؛ أمام األعضاء التناسلية من التصرفات مثل: عرض األطفال طيفا واسعا ضد اجلنسية االساءات وتشمل
فخذيه؛ و/أو و/أو مؤخرته، التناسلية، أعضاءه و/أو الطفل، صدر مداعبة الطفل؛ مع للعادة السرية البالغ ممارسة
التناسلي العضو أو األصبع إدخال بواسطة للطفل اجلنسية احلواس التأثير على محاولة الفم؛ عبر الطفل جماع
مثل ) الطفل مع " " اجلافة اجلنسية املمارسة املهبل؛ إلى الطفل/ة أو شرج إلى مختلفة أجسام أو الذكوري
التجاري بواسطة إجبار واالستغالل التناسلية)؛ ألعضائه الطفل أو لفخذتي التناسلي بعضوه البالغ مالمسة

جتارية. ألهداف و/أو اليه االساءة بهدف مختلفة إباحيّة وبأشكال بطرق تصويره أو ممارسة الزنا، على الطفل

أكثر رعايتهم، مسؤولية يتولى شخص يعرفونه أو األحيان من قبل أغلب في اجلنسية لإلساءة األطفال ويتعرّض
يعرفونه. وال عنهم إنسان غريب تعرّضهم لذلك األذى عبر من

مؤسسات أو القضائي، السلك ملؤسسات عنها التبليغ يتم والتي شيوعاً، اجلنسي االعتداء حاالت وتعتبر أكثر
حتدث التي اجلنسية االساءة بذلك: واملقصود القربى ( سفاح االجتماعية، هي حاالت واخلدمات حية الصّ الرعاية

بناته. وأحد األم زوج أو األب بني وخاصة العائلة النووية ) بني أفراد

ضد أحد األب قبل من أو أبنائها، أحد ضد قبل األم اجلنسي من االعتداء أن يجري األحيان بعض في يحدث ولكن
من أيضاً، اجلنسي االعتداء يكون أن كما ميكن أخواته. أو اخوته أحد إحدى بناتها، واألخ ضد ضد أواألم أبنائه،
اخلاالت، األعمام أو العمات األخوال، أوالد أو األعمام أوالد ة، اجلد، اجلدّ مثل: ة املمتدّ األسرة في األقارب أحد قبل
يتم الذين احلاضن أو احلاضنة مثل من غير األقارب، األشخاص أحد بواسطة أيضاً يحدث وميكن أن األخوال، أو

احلضانات أو  في للطفل الرعاية مون يقدّ ممن أو ،( babysitters ) الوالدين لرعاية الطفل أثناء غياب استخدامهم
أو أحد اجليران، أو أحد كشافة)، (مثل قائد لألطفال االجتماعية النشاطات املعلمني أوقادة من أو األطفال، رياض

أصدقاء األسرة.

والعاطفية: والنفسية االنفعالية االساءة

إغفاالت أو إهماالت أو (acts) تصرّفات أو أحداث أو على أفعال واالنفعالية والعاطفية :تشمل النفسية االساءة



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية 15دراسة

أو تسببت والتي الطفل رعاية عن أو أشخاص آخرين مسؤولني كالهما، أو الوالدين أحد بها قام ،(omissions)
الطفل. لدى ية ذهنية جدّ عقلية/ فكرية، أو أو سلوكيّة تسبب إضطرابات عاطفية أو أن بإمكانها

طرح مثل: املعتادة السلوكية االتصاالت من واسعا مجاال واالنفعالية، والعاطفية النفسية االساءة  وتشمل
التعامل اجلارحة، العبارات أو األلقاب أو بالكلمات املناداة مع اآلخرين، االستخفافية والتحقيرية واملقارنة املالحظات
وخاصة اآلخرين الطفل عن عزل والعار، باخلزي الطفل وإشعار االهانة للعائلة، كبش الفداء أنه على الطفل مع
غير أو على الطفل بصورة مباشرة العارم والغضب أو الهياج الصراخ لها، باالرتياح ويشعر يحبها التي عن األمور
بصورة والتصرّف معه العاطفي التواصل أو عدم الطفل، مع أثناء التواجد السلوك هذا مبثل التصرف أو مباشرة،

 (emotional and psychological inaccessibility) عاطفياً بصحبته التواجد أوعدم له، ونابذة رافضة

اإلهمال:

أهمها: من االهمال بأشكال مختلفة ويحصل له. األساسية احلاجيّات توفير في بالفشل الطفل إهمال يتميز
العاطفي. واالهمال التربوي، الصحي، اجلسدي، االهمال

اجلسدي: االهمال
ومجاالتها للطفل (بأنواعها الطبية الرعاية تقدمي في أو التأخير رفض تقدمي أهمها: من أشكال بعدة ويحدث
الطفل، حاجات املتناسبة مع غير واجلسديّة ية الصحّ واملتابعة أو اإلشراف اجلسدية، الرعاية إهمال اتلفة)،

 Passive drug) رات ادّ تعاطي جراء املباشر غير لبي/ السّ التسميم احلاجات، تلك الشباع الكافية غير  أو
باخلطأ. دفة أو ادرات بالصّ وتناول (intoxication

إلى بالعودة له ماح رفض السّ أو البيت، من الطفل طرد أو لها، بحاجة ليس الطفل أدوية تناول أيضا، وتشمل
منه. هروبه بعد البيت

 
التربوي: االهمال

في الفشل ومتكررة، مستمرّة بصورة املدرسة للطفل بالتغيب عن السماح منها: أشكال وطرق، ة بعدّ ويحدث
التربوية االحتياجات بتوفير اإلهتمام وعدم املستمر، التعليم جيل في إذا كان باملدرسة لاللتحاق الطفل إلزام

له. الضرورية

العاطفي: اإلهمال

العاطفي والرعاية االهتمام ذلك الطفل، مبا في حلاجات االستجابة في منها: الفشل أشكال ة عدّ في فيتجلى
اً وعاطفيّ اً نفسيّ وعدم التواجد احلرمان العاطفي عاطفي، وأمان حب من يحتاجه ما عن توفير العجز النفسية،
احلادّة النزاعات بسبب سلبي ومناخ  لبيئة  الطفل  تعريض  لذلك،  بحاجة  الطفل  يكون عندما الطفل لدى
بني مستمرة(وخاصة أسرته بصورة من العنف في مختلفة والديه، أومشاهدة الطفل أشكال بني واملستمرّة

 Miller-Perrin & Perrin, 1999; Strachan- Peterson & الكحول. أو رات ادّ بتعاطي له والسماح  ، والديه)
.((Urquiza, 1993

األطفال: على االعتداء مشكلة حجم
  

املناهج تلك أكثر ومن األطفال. على االعتداء مشكلة حجم وحتديد لدراسة وطرق مناهج ة يتبع الباحثون عدّ
عنها، التبليغ التي يجري  احلاالت عن الرسميّةِ احلكومية واالحصائيات البيانات تعتمد التي هي تلك شيوعاً،

وإحلاق األذى. مختلفة من االساءة واالهمال ألشكال تعرّضت والتي
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مختلفة ألشكال يتعرّضون الذين األطفال حاالت معظم أن وهي مهمة، حقيقة الى هنا التنويه ولكن يجدر
ورصدها عنها يتم التبليغ ال وبالتالي رسمي، حكومي مصدر أي من رعاية أي ى ال تتلقّ واالهمال، االساءة من
اجلسدي واالعتداء االهمالِ وحاالت اجلنسية، االساءة حلاالت بالنسبة وخاصة أكيدة، حقيقة وتوثيقها. وهذه
يتم ال وبالتالي ، حيّة الصّ املؤسسات في الطبية العالج والرعاية ي تلقّ تِّم حتُ وال ،ً تترك أثرا ال التي "البسيط"

وتوثيقها. رصدها

احلادة العار  مشاعر أن حيث اجلنسية، االساءة  بحاالت يتعلّق  ما  كل على خاصة، بصورة أيضاً، هذا وينطبق
ألي ه التوجّ من يحصل، مبا علم  على الذين هم والبالغني األطفال متنع املمارسات، تلك  ترافق  التي رية والسّ
يتم توثيقها ال النتيجة وفي القضائي، اجلهاز الى أو  واالجتماعيّة،  حية الصّ الرعاية مؤسسات مؤسسة من

ورصدها والتبليغ عنها.

وبالتالي املؤسسات، تلك تتوجه إلى حالة إعتداء كل توثيق يتم بالضرورة أن أن ليس أيضا، املالحظة جتدر كما
ان تبادر املتوقع التي من االجتماعيّة، الرعاية ومؤسسات الشرطة (مثل املسؤولة للجهات يتم التبليغ عنها ال

لذلك). األمر إذا إحتاج قضائياً ومالحقتة املعتدي ولعالج وحمايته، الضحيّة الطفل للدفاع عن بالتدخل

هويّة املعتدي، و/أو التي باإلمكان إثبات أسبابها واحلادة، الصعبة احلاالت توثيق األغلب فقط على يتم أنه ومبا
التعريف، هذا (حيث يقتصر واالهمال واالساءة واجلنائي لإلعتداء القانوني التعريف مع وتنسجم والتي تتجاوب
ثّل متُ ال الرسميّة احلكومية اإلحصائيات تلك فإن االعتداء) من واحلادة عبة الصّ على احلاالت األحيان، أغلب في
في وإهمالهم إليهم واالساءة األطفال على االعتداء مشكلة حجم بحقيقة مقارنة محيط"، من "نقطة االّ
معرفتنا ان ندعي من بكثير أبعد اننا بل االطار، هذا عن يخرج ال في فلسطني والواقع دول العالم، من الكثير

اتمع الفلسطيني. في املشكلة هذه حجم بحقيقة

فهو وإهمالهم، إليهم واالساءة على األطفال االعتداء مشكلة حجم وحتديد دراسة في املتّبع الثاني، املنهج أما
توفير تستهدف التي البيانات، من أخرى إضافيّة مبراجع تعزيزه يجري ولكن أعاله، املذكور األول املنهج يشمل
مبا تخصصاتهم، مبختلف في اتمع والعاملني للمهنيني املعروفه تلك املشكلة، سواء حجم عن أشمل صورة
الرسمية، أوتلك احلكومية االحصائيات في املوثّقة واالساءة واالهمال اإلعتداء ضحايا األطفال حاالت ذلك في

االحصائيات. تلك في موثّقة غير أنها اال املعروفة للمهنيني،

يبقى أنه إال اتمع، في املشكلة هذه أشمل عن حجم لنا صورة ر إتّبعناه، أن يوفّ لو هذا املنهج بإمكان بالطبع
ما أن حيث املهنيني، لهؤالء تصل األطفال على االعتداء حاالت كل أن ليس أعاله- ذكرنا كما نغفل- ال أن علينا

واالهمال. االساءة واحلادة فقط من ضحايا عبة واملتكررة الصّ احلاالت هي تلك األغلب، على اليهم يصل

املسح منهاج فهو وإهمالهم، لألطفال االساءة مشكلة  إنتشار حجم  دراسة في املتّبع الثالث، املنهج أما
أشكال من شكل تعرّضهم ألي السؤال حول طرح يتم اتمع، حيث من ممثلة على عينة (survey) االجتماعي
قبل أي املنصرم، العام خالل لها تعرضوا التي االعتداءات عن سؤالهم يتم (وعادةً واالهمال واالساءة االعتداء
يشارك ما ً ونادرا من املُراهقني، هم املسوح االجتماعيّة هذه مثل في املشاركني الغالب فان وفي املسح، اجراء

األطفال). بها

مُسيئة تصرفات يتم سؤالهم عن حيث  أيضا، بالغون أشخاص املسوح هذه مثل في يشارك أن ميكن كما
ورعايتهم. حتت مسؤوليتهم يقعون أطفال ضد لة مارسوها همِ ومُ

التي البيانات من أكثر (reliable)وثابتة (valid) صادقة وبيانات إحصائيات لنا ر يوفّ أن بإمكانه املنهاج هذا شكّ أن ال
أن االستمارة وبإمكان كما والبالغني، املراهقني من ممثلة عينة إجراؤها مع يتم حيث السابقة، املناهج رها لنا توفّ
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االكتفاء فقط وليس والتكرار، احلدة من وبدرجات مختلفة ة، واالهمال كافّ االساءة أنواع حول حتتوي على أسئلة
والصعبة. احلادّة احلاالت عن بالسؤال

تتجلى في: والتي النهج، منها هذا يعاني التي الضعف نقاط القفز عن لنا يجوز ذلك، ال ومع

والكتابة. القراءة لصعوبة وذلك األطفال، النوع مع هذا من إجتماعية مسوح إجراء عوبة صّ أوالً:

من إنتقام  إما خوفا واإلهمال، لإلساءة تعرّضهم عن بالتبليغ الضحايا املراهقون يقوم أن د املؤكّ من ليس ثانياً:
االعتداءات وخاصة ) واالساءة واالعتداء االهمال من تلك التجربة املؤملة لنسيانهم أو بالعار، أو لشعورهم املعتدي،
يزيد رها أن تذكّ حيث املؤملة، التجارب أو قمع "نسيان" إلى عادة مييل االنسان أن الدراسات أثبتت حيثُ عبة، الصّ

ت  مورِسَ التي ( (distortion interpretation للتصرفات اخلاطئ بالتفسير لألخذ امليل أو ،( فأكثر أكثر آالمه من
كتصرّفات اعتدائية. دائما اليها  أو ينظرون يعتبرونها ال حيث ضدهم،

املالحقة القانونيّة، أو  من خوفا وذلك االعتدائية، تصرّفاته عن االفصاح عدم املعتدي إلى البالغ مييل قد ثالثاً:
لتفسيره املشاركة بالدراسة، أو أثناء أو التصرفات، تلك ممارسة بعد ينتابه الذي الذنب أو بالعار الشعور بسبب

(Miller- Perrin & Perrin, 1999) اعتدائية أو مسيئة تصرفات يعتبرها قد ال لتصرّفاته، حيث اخلاطئ

ممثلة من عينة مع يجري أنه اال السابق، املنهج وهو مثل االجتماعية،  املسوح  منهج فهو الرابع، املنهج أما 
واالهمال. واالساءة مختلفة من االعتداء ألشكال تعرّضهم امكانية عن سؤالهم يتم حيث البالغني.

املنهج في  اليها  أشرنا  التي تلك  مثل أيضا،  ضعف نقاط له ة، كما القوّ جوانب  ببعض النهج  هذا  ويتميز 
إمكانيّة وهو املنهج، هذا في جانب ضعف مركزي على التأكيد بودّنا اال أن هنا، حاجة لتكرارها ال لذا السابق،
رون يفسّ أو قد من طفولتهم، مختلفة مراحل تصرفات إعتدائية في من ضدهم ما حصل يتذكر البالغون ال أن
عن مختلفة بصورة طفولتهم، أثناء يرعاهم كان من أو والديهم قبل من تصرّفات من له تعرضوا ما اليوم

طفولتهم. أثناء التصرفات ذات بها فسروا التي الصورة

بإجراء الدراسات وتقوم وإهمالهم، لألطفال االساءة مبشكلة العالم دول من كثير تهتم فيه الذي الوقت وفي
أبعادها  وحتديد وأسبابها، (risk factors) خطورتها عوامل حتديد جانب إلى املشكلة، هذه حجم حتديد بهدف
املواضيع  لهذه تتصدى التي الدراسات في مثل هذه والندرة الفقر من حالة أمام أنفسنا جند مواجهتها، وسبل
في املشكلة هذه حتديد حجم مبكان عوبة الصّ من وبالتالي أيضاً، فلسطني وفي العربي في العالم واملشاكل

العربية. مجتمعاتنا

الفلسطيني، اتمع في املشكلة هذه حجم لتحديد الدراسات بعض األخيرة اآلونة في أُجريت فقد ذلك، ومع
لبعضها. صاً ملخّ يلي ما في وسنعرض

 (Haj-Yahia & Ben Arieh;2000;Haj- Yahia,2001, Haj- Yahia, Musleh,& Haj- yahia,2002 يحيى حاج قام
حجم وقد كان إسرائيل، الفلسطينية في املدارس في واملراهقات املراهقني من ممثلة على عينة دراسةً باجراء (

اللفظي  النفسي/  العنف مع واملباشرة الشخصية جتربتهم عن مت سؤالهم ومراهقة، مراهقا 1640 العينة
من األشكال لتلك مشاهدتهم وعن وأخواتهم، إخوتهم وأحد وأمهاتهم، أبائهم، قِبل من اجلسدي والعنف

بني والديهم. العنف

إخوتهم  وأحد وأمهاتهم، أباءهم، أن أفصحوا املبحوثني، من و%56 و%53 %56 الدراسة أن تلك نتائج وقد بينت
الذي العام خالل واحدة مرّة األقل متوترة، وذلك على أجواء بغضب وحدة وفي ناقشوهم قد التوالي) على (النسب

التوالي)  إخوتهم(على وأحد أمهاتهم، أباءهم، أن صرحوا املبحوثني من 32%، و%35 ،%31 وأن الدراسة؛ إجراء سبق
الفترة. تلك خالل مرة واحدة األقل على وأهانوهم، منهم بهم وسخروا إستهزؤا قد
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أما والنفسية، اللفظية واالساءات االعتداءات مع الفلسطينيني واملراهقات املراهقني  لتجربة بالنسبة هذا
قام  املبحوثني من %32 و ،%26 ،%26 أن مثالً: تبني فقد اجلسدية، واالساءات االعتداءات مع لتجربتهم بالنسبة
على بأرجلهم ورفسوهم ة، بقوّ ودفعوهم على الوجه، التوالي) بصفعهم (على إخوتهم وأحد أمهاتهم، أباؤهم،

أن أباءهم، أمهاتهم،  20% منهم: و ،%15 ،%17 الدراسة؛ فيما أفصح اجراء على املنصرم العام خالل واحدة مرّة األقل
العصا، أجساماً مثل ذلك في مستعملني دقائق، بالضرب لعدة عليهم موا التوالي) تهجّ (على إخوتهم وأحد

0.9% من  و ،%0.6،%0.5 أفصح الفترة؛ فيما تلك خالل األقل على واحدة مرة وذلك مشابه، آخر جسم أي أو احلزام،
جسم بأي أو ناري، بسالح أو بسكني، عليهم موا تهجّ التوالي) (على إخوتهم وأحد آباءهم، أمهاتهم، أن املبحوثني،

الفترة. تلك خالل األقل مرة واحدة على وذلك ، املوتِ حتى بهم الشديد األذى إحلاق بإمكانه حاد آخر كان

                           .(Haj-Yahia& Ben Arieh, 2000; Haj- Yahia, Musleh, & Haj- yahia, 2002)
آباءهم  شاهدوا قد إسرائيل، في الفلسطينيني واملراهقات املراهقني من  %48 الدراسة أن نفس وقد أوضحت
الطريقة  شاهدوا أمهاتهم يتصرّفن بنفس منهم  %25 وغضب،وأن ة بحدّ ويناقشوهنّ أمهاتهم على يصرخون

الدراسة. إجراء سبق الذي خالل العام واحدة مرة األقل على وذلك آبائهم، مع

أخرى  وأسلحة بأجسام أو بكرسي، بعصاً، ناري، بسالح بسكني، أمهاتهم هددوا آباءهم  أن  %7 أفصح فيما
تلك  مبثل آباءهم يهددن أمهاتهم شاهدوا أنهم أفصحوا %3 بينما بهن، احلاد اجلسدي األذى إحلاق بإمكانها كان
في تلك  شاركوا من الذين  %17 قال الفترة الزمنية؛ بينما تلك خالل واحدة األقل مرة على األسلحة، األجسام أو
3% أنهم رأوا  صرح بينما بشدة، ورفسهن بدفعهن قاموا أو أمهاتهم، يصفعون آباءهم شاهدوا أنهم الدراسة،

الزمنية. الفترة واحدة خالل ذات مرّة األقل على آبائهم، ضد العنيف األسلوب هذا مبثل يتصرفن أمهاتهم

مستخدمني  متواصلة، دقائق عدة أمهاتهم على يتهجمون آباءهم شاهدوا أنهم املبحوثني، من %9 صرّح وقد هذا
آبائهم، وذلك  ضد كذلك يتصرفن أمهاتهم رأوا 2% منهم أنهم أفصح بينما مشابه، حاد جسم أو حزام، أو عصا،
بسكني،  أمهاتهم على يعتدون آباءهم شاهدوا أنهم %0.4 وأشار الزمنية؛ الفترة تلك خالل واحدة مرة األقل على
آبائهم  على يعتدين أمهاتهم شاهدوا أنهم أفصحوا املشاركني من %0.2 بينما آخر، سالح فتاك أو ناري، سالح أو
 Haj-) االستمارة وتعبئة إجراء الدراسة يوم وحتى العام املنصرم خالل واحدة مرّة األقل على النحو، هذا على
مع عينة يحيى حاج أجراها أخرى دراسة عنها أفصحت الدراسة، هذه لنتائج نتائج مشابهة (Yahia, 2001

 Haj- Yahia&) راجع املعلومات من (ملزيد إسرائيل في الفلسطينيني واملراهقات املراهقني عشوائية من شبه
Dawud-Noursi, 1998

لنيل شهادة دراستها من كجزء  (Abdo-kaloti, 2001) كالوتي عبدو- روال  السيدة أجرتها أخرى دراسة وفي
واملراهقات  املراهقني من 1185 من نة مكوّ عشوائية، شبه  عينة على االجتماعيّة،  اخلدمة في املاجستير
يحيى حاج دراسة عنها أفصحت  التي لتلك مشابهة النتائج جاءت والقدس، الضفة  في الفلسطينيني

أعاله. املذكورة

والنفسية اللفظية لإلعتداءات مشاهدتهم عن املشاركون سئل  كالوتي، عبدو-  روال السيدة دراسة في
أحد إخوتهم؛ والديهم ضد أحد ومن آبائهم، قبل أمهاتهم ضد ومن أمهاتهم، ضد قبل آبائهم واجلسدية من
اإلخوة أو أحد أو األم، أو األب، قبل من ضدهم مورست التي واالساءات هذه االعتداءات مع وعن جتربتهم املباشرة
مشاهدتهم وعن تلك االعتداءات، مع جتربتهم عن يصرحوا أن الدراسة، في املشاركني الطلب من مت األخوات. وقد

أصبح عمرهم 12 عاماً  أن منذ والثانية عمرهم، 12 عاماً من سن يبلغوا أن قبل مرحلتني، األولى خالل وذلك لها،
الدراسة. اليها خلصت التي النتائج عن األمثلة بعض نعرض يلي وفيما الدراسة. مشاركتهم في يوم وحتّى

معني  بجسم سيقذفوهن بأنهم أمهاتهم يهددون آباءهم شاهدوا أنهم املبحوثني، من %30 يقارب ما صرّح
يهدد أحد أخواته  و 35% شاهدوا أحد الوالدين كذلك، األب يهددن شاهدوا أمهاتهم و%11 بهن، األذى بهدف إحلاق
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املشاركني  من يقارب %31 ما صرّح كما 12 عاماً؛ عمرهم كان أن قبل مرة واحدة األقل على وذلك هكذا، إخوته أو
قال بينما جارحة، بألقاب أو كلمات ويهينها ويناديها األم على يصرخ األب سمعوا أو شاهدوا أنهم في الدراسة،

الوالدين  أحد شاهدوا أو سمعوا فيما أجاب 39% انهم األب، مع ذلك تفعل أو شاهدوا األم سمعوا أنهم %29
الزمنية. الفترة تلك خالل األقل واحدة على مرة وذلك األخوات، أو األخوة أحد مع الطريقة بذات يتصرف

بدفعهن  وقاموا أمهاتهم، يصفعون آباءهم شاهدوا أنهم الدراسة في املشاركني من %31 يقارب ما أفصح كما
شاهدوا  قال 40% أنهم حني في آبائهم، مع كذلك يتصرفن أمهاتهم شاهدوا أنهم %8 أجاب بينما بقوة،  ورفسهن

العمرية. املرحلة خالل تلك واحدة مرة على األقل وذلك أو األخوات، األخوة أحد مع هكذا يتصرّف أحد الوالدين

أمهاتهم  على يتهجمون آباءهم  شاهدوا أنهم أفصحوا  املشاركني من %21 يقارب ما أن الدراسة بينت وقد
وغيرها احلزام أو حديد قضيب أو العصا مثل جارحة أجساماً ذلك أثناء مستعملني إنقطاع، دون  ة دقائق لعدّ

الوالدين  أحد فيما 35% شاهدوا اآلباء، كذلك مع أمهاتهم يتصرّفن شاهدوا و%4 األذى، تلحق التي األجسام من
العمرية. املرحلة تلك خالل األقل على واحدة مرة وذلك أو األخوات، األخوة أحد مع كذلك يتصرف

12عاماً وحتى عمرهم كان أن منذ عائالتهم، ومؤذية في مسيئة تصرفات إعتدائية من بخصوص ما شاهدوه أما
سمعوا  أو شاهدوا أنهم صرحوا املشاركني من %38 يقارب ما أن أشارت الدراسة الدراسة، فقد في مشاركتهم
األم  سمعوا أو شاهدوا و%29 جارحة، كلمات بألقاب أو ومناداتهن اهانتهن أو على أمهاتهم، يصرخون آباءهم
مرة  وذلك ، األخوات أو األخوة أحد مع كذلك يتصرف أحد الوالدين سمعوا شاهدوا أو %41 و األب، مع ذلك تفعل

العمرية. تلك الفترة خالل األقل على واحدة

دقائق  لعدة أمهاتهم على مون يتهجّ آبائهم شاهدوا أنهم أفصحوا الدراسة في املشاركني من %19 يقارب وما
حديد، أو قضيب أو احلزام العصا أو مثل ،ً جدا ومؤذية جارحة وأدوات بأجسام أثناء ذلك مستعينني إنقطاع، دون

أحد  شاهدوا وأن %31  اآلباء، مع كذلك يتصرّفن أمهاتهم شاهدوا %4 وأن األذى، تلحق التي األجسام من غيرها
تلك الفترة العمرية. واحدة خالل مرة األقل على أو األخوات، األخوة أحد يتصرّف كذلك مع الوالدين

 
حسبما املرجعية، عائالتهم في واالساءة اإلعتداء مع الفلسطينيني واألطفال املراهقني لتجربة بالنسبة أما

بسيطة،  ولو صورة األمثلة، عساها توضح بعض فنطرح ( Abdo-Kaloti, 2001 ) كالوتي عبدو- دراسة في جاء
في  املشاركني  من %46 و ،%52 ،%43 يقارب ما أن جند فمثالً، الفلسطيني. اتمع في املشكلة هذهِ حجم
وغضب وصراخ وحرارة ة بحدّ ناقشوهم أخواتهم قد أو إخوتهم وأمهاتهم، وأحد آبائهم، أن أفصحوا الدراسة

من   %40 و- ،%41 ،%35 سنة؛   12 عمرهم يصبح  أن قبل واحدة مرة  األقل  على وذلك التوالي) على  (النسب
آرائهم  ومن منهم إستهزأوا أخواتهم، أو إخوتهم وأحد أمهاتهم،  آبائهم،  أن صرحوا الدراسة في املشاركني
املرحلة تلك خالل واحدة األقل مرة التوالي)، على على (النسب واستخفوا بهم وسخروا منهم تصرفاتهم، ومن

إخوتهم  وأحد آباءهم، أمهاتهم، أن الدراسة تلك املشاركني في من تقريباً %36 و ،%33 ،%31 صرح فيما العمرية؛
تلك خالل واحدة مرة األقل على أورفسوهم، بقوة، دفعوهم أو ، صفعوهم قد التوالي) على أو أخواتهم(النسب

إخوتهم أو  وأحد أمهاتهم، أفصحوا أن آبائهم، الدراسة، في املشاركني من %30 و ،%30 ،%20 وأن العمرية؛ الفترة
أو حديد، قضيب احلزام، العصا، ذلك مستعملني أثناء بشدة، عليهم موا تهجّ التوالي)، قد على أخواتهم(النسب

العمرية. تلك الفترة خالل مرّة واحدة على األقل الشديد، األذى يلحق آخر جسم أي

عمرهم كان ان منذ للفترة وذلك ، أسرهم واالساءة في االعتداء مع املراهقني الفلسطينيني لتجربة بالنسبة أما
ما أن فنجد: (Abdo-Kaloti, 2001) الكالوتي عبدو- دراسة في جاء االستمارة حسبما يوم تعبئة وحتى عاما 12

على  إخوتهم أو أخواتهم، وأحد أمهاتهم، آباءهم، أن صرّحوا املشاركني في الدراسة من %35 و ،%33 ،%35 يقارب
واحدة مرة األقل على وذلك األذى واالساءة، إحلاق عليهم بهدف معني جسم برمي أو بالضرب قد هددوهم التوالي،

الدراسة. في مشاركتهم يوم وحتى 12عاماً عمرهم أصبح منذ
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أخواتهم،  أو إخوتهم وأحد آباءهم، أمهاتهم، أيضا أن الدراسة تلك في املشاركني من %40 و ،%36 ،%38 وأفصح
بهم، وإهانتهم واالستخفاف مشاعرهم جرح بهدف أشياء فعلوا أو وقالوا عليهم، قد صرخوا التوالي، على

الفلسطينيني،  املراهقني من %34 و ،%30 ،%34 صرّح كما املرحلة العمرية؛ تلك أثناء األقل على واحدة مرة وذلك
دفعوهم بهم أو أمسكوا عليهم أو موا تهجّ قد التوالي، على أخواتهم، أو وأحد إخوانهم آباءهم، أمهاتهم، أن

الزمنية. الفترة خالل تلك واحدة مرة األقل على واالساءة إليهم، بهم إحلاق األذى بعنف، بهدف وجرّوهم ة بقوّ

التوالي، قد  على أخواتهم، أو إخوتهم أمهاتهم، وأحد آباءهم، أن أفصحوا املبحوثني من %27 و ،%17 ،%32 وأن
أخرى، وجارحة مؤذية أجسام أو حديد، قضيب في ذلك عصا، مستعملني بعنف ولعدة دقائق مستمرة، هاجموهم
املعلومات من ملزيد ) الدراسة في مشاركتهم يوم وحتى 12عاماً عمرهم أصبح األقل منذ أن على واحدة مرة وذلك

(Abdu-Kaloti, 2001; Haj-Yahia & Abdu-Kaloti, 2003 الى العودة هذه الدراسة يرجى عن والبيانات

 (Haj-Yahia & Tamish, 2001) وطاميش يحيى حاج من كل باعدادها قام نوعها، من األولى هي دراسةٍ وفي
اتمع في  قائمة املشكلة هذهِ أن تبني فلسطني،  في لألطفال اجلنسية االساءة  مشكلة وآثار حجم ،عن

األخرى. اتمعات في ال يقل خطورة عما هو قائم بدرجات وبحجم الفلسطيني

العينة هذه وشملت الفلسطينية، اجلامعات بعض في الطلبة من عشوائية غير عينة على الدراسة، هذه أجريت
والعالجية  العلمية األدبيات تعتبرها  تصرفاً،  13 من  مكونة قائمة عليهم ت رِضَ عُ حيث وطالبة، 652 طالب

هذهِ من تعرّض ألي قد منهم كل ما كان حتديد إذا من املُشاركني، لبَ اجلنسية، وطُ إلى اإلساءة تصرفات تهدف
أن بعد ثم 12- 16عاماً، العمرية في املرحلة عندما أصبح ثم 12عاماً، من أقل عمر في كان عندما التصرفات،

الدراسة. مشاركته في وحتى يوم عاماً 16 أصبح

أو (وخاصة األب  إعتدى عليهم قد األسرة أفراد ما كان أحد إذا حول الدراسة أيضا، في املشاركون سئل كما
لبعض عرض يلي لهم. وفيما بالنسبة الغرباء األشخاص أحد أو املمتدة، األسرة من األقارب أو أحد األخوة)، أحد
الطفل لها التي يتعرّض اجلنسية االساءة مشكلة حجم تبني والتي الدراسة، هذه بها خرجت التي النتائج 

الفلسطيني.

غير  بصورة إحتضنوهم أو قبّلوهم قد إخوتهم، أحد أو آباءهم أن صرّحوا الطلبة، 3.6% من أن الدراسة أفصحت
تعرضوا  0.8% أنهم 12عاماً، وأجاب عمرهم يصبح أن قبل األقل على واحدة مرة وذلك رغبتهم، مريحة وضد
في  مشاركتهم يوم وحتى عمرهم 16 عاماً كان و0.6% منذ عاماً، 16-12 العمر من كانوا يبلغون عندما لذلك

الدراسة.

غير  بصورة التناسلية المسوا أعضاءهم قد إخوتهم أحد أو آباءهم، أن  %0.5 و ،%2 ،%3 يقارب ما صرح كما
التوالي؛ على  أعاله املذكورة الثالث املراحل من واحدة  كل خالل  واحدة مرة األقل على إرادتهم وضد مريحة

مستعينني  عالقة جنسية إقامة عليهم فرضوا قد إخوتهم، أحد أو آباءهم، أن %0.8 و- ،%0.5 ،%0.3 وأفصح
شابه) على وما بالقوة واالمساك الضرب مثل ) اجلسدية والشتم) والقوة التهديد مثل النفسية( بالقوة بذلك
أعاله، املذكورة الثالث العمرية املراحل من واحدة خالل كل االغتصاب) يسمى ما بالطبع ( وهذا واحدة مرة األقل

التوالي. على

الطلبة  من  %11 يقارب ما أن مثالً فنجد األقارب، أحد بواسطة اجلنسية لإلساءة لتعرضهم  بالنسبة أما
كانوا واحدة عندما األقل مرة على التناسلية، أعضاءه أمامهم عرض قد أقاربهم أحد أن صرّحوا الفلسطينيني،
عمرهم 16عاماً وحتى كان 4.5% منذ و بني 12-16عاماً، عمرهم ما عندما كان و%5.5 12عاماً، من أقل عمر في

مشاركتهم في الدراسة.



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية 21دراسة

مالمستهم  وباشر ركبتيه  على  باجللوس أجبرهم أقاربهم أحد أن املشاركني، من %0.8 و ،%1.5 ،%5.5 وصرّح
التوالي؛ أعاله، على الفترات الزمنية الثالث املذكورة من كل واحدة خالل واحدة مرة األقل على جنسية، ألهداف

إقامة  على إجبارهم حاول قد أقاربهم من واحدا أن الدراسة، تلك في املشاركني من %2.1 و ،%2.5 ،%2.6 فيما صرح
الفترات واحدة من كل خالل األقل واحدة على مرة وذلك حاولوا إغتصابهم)، ( أي رغبتهم ضد جنسية عالقة

التوالي. على أعاله، املذكورة الثالث العمرية

دراسة في جاء ما وفق الغرباء، وذلك أحد يد اجلنسية على لإلساءة الفلسطينيني األطفال لتعرض بالنسبة أما
أحد  أن الدراسة في املشاركني من %2.8 أفصح فقد ،(Haj- Yahia & Tamish, 2001) وطاميش يحيى  حاج
مرة األقل على رغبتهم وذلك ضد اخلدين، وليس فقط من جسمهم، مختلفة أعضاء قبّل قد الغرباء األشخاص

عندما  معهم حصل ذلك أن صرح %2.2  فيما 12 عاماً، ال يبلغوا سن قبل أن الراحة، ، ولّد لديهم عدم مما واحدة،
الدراسة. في مشاركتهم وحتى حلظة عمرهم 16عاماً أصبح أن بعد و%1.8  العمر، من عاماً 16-12 كانوا

مالمسة  على أجبرهم الغرباء األشخاص  أحد  أن الدراسة، في  املشاركني من  %3 و ،%3 ،%4 يقارب ما وصرح
على أعاله، املذكورة الثالث العمرية الفترات من واحدة كل خالل واحدة، مرة األقل على التناسلية أعضائه 

اجلنسية  معهم العالقة مارس األشخاص قد هؤالء أن أحد املشاركني، من %0.5 و- ،%0.5 ،%0.6 وأفصح التوالي؛
العمرية املذكورة الفترات من واحدة األقل مرة واحدة خالل كل على لإلغتصاب) تعرضوا (أي رغبتهم كاملة ضد

التوالي. على أعاله

(Haj- Yahia & Tamish, 2001) الدراسة مباشرة  مراجعة الدراسة، نقترح هذهِ والنتائج عن البيانات (ملزيد من
عن حجم أسرهم. أما في وإهمالهم إليهم واالساءة األطفال االعتداء على مشكلة على حجم وذلك للتعرف

.(Hopper, 2005 هوبر مؤخراً نشره الذي الشامل فنقترح مراجعة التقرير اتمعات اتلفة، في املشكلة

وإهمالهم؟ إليهم واالساءة األطفال على االعتداء وأسباب عوامل هي ما

وبالتالي والعوامل، املتغيرات من مجموعة أوإهمالهم، إليهم، أواالساءة األطفال، على حالة إعتداء كل وراء تقف
بعض املشكلة. هذه حلدوث ومركزي أساسي كسبب ووحيد واحد عامل على إصبعنا نضع  أن  الصعب من 
) الفرد بشخصية أكثر متعلقة أخرى عوامل جند بينما األساسية للمجتمع، البنية جذورها في جند األسباب
جانب وجهة الى األسرية، احلياة ومن منهم متوقع هو وما وتربيتهم، نظره جتاه األطفال ووجهة ( وخاصة املعتدي

ة. عامّ والعالم احلياة نظره جتاه
(Miller-Perrin & Perrin 1999; 1998 يحيى، (حاج

.(Goldman, Salus,Wolcott,& Kennedy, 2003; Strachan- Peterson & Urquiza, 1993; Hopper, 2005

تتعلّق واالمبيريقية، والعالجية النظرية العلمية األدبيات في اإلجماع يشبه مبا حتظى التي العوامل، بعض
امللقاة األعباء  أو األسرة،  في العنف تاريخ حيث  من االهمال، أو  واالساءة االعتداء  فيها يحدث التي باألسرة
ذلك اإلضطرابات مبا في األسرة، لها أفراد يتعرض التي العاطفية احلادة أو الضغوط عاتقها كالفقر مثال، على

.( Goldman et al., 2003 والعقلية( النفسية

اعادة ميكن  واحد سبب أو واحد، لعامل النظر عدم تفرض املعاصرة، العلمية األدبيات إجماع في  هناك أن اال 
تكاملية، ، شاملة بصورة األسباب رؤية تفرض العلمية فالضرورة األسباب، من غيره  دون اليه املشكلة 

.(Belsky, 1993; Haj- Yahia & Abdo- Kaloti, 2003; Golman et al., 2003) وايكولوجية

أربعة إلى األطفال، االعتداء على مشكلة وأسباب عوامل مون يقسّ (Golman et al., 2003)جولدمان وزمالؤه
العوامل: من مجموعات أو مجاالت



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع

بالطفل متعلقة وعوامل األسرة، الى تعود وعوامل املعتدي، (caregiver) بالراعي أو تتعلق بالوالد املعتدي عوامل
والضحية واألسرة. املعتدي من كل فيها يعيش التي بالبيئة تتعلق وأخرى الضحية،

اإلعتداء وراء تقف التي األربع العوامل مجاالت عوامل مشتركة بني هنالك أن االيكولوجي يرى التكاملي- الفكر
األوالد- على كل االعتداءات وراء تقف هي التي العوامل ذات أن تكون بالضرورة ليس ولكن وطفلة، كل طفل على
أن عوامل العلمية األدبيات وقد أثبتت متشابهة. اعتداء  وراء كل تقف العوامل التي تكون أن بالضرورة ليس أي
واالساءة واالهمال، االعتداء من مختلفة أنواع حدوث في تأثيرها مدى حيث من مختلفاً، دوراً تلعب قد مختلفة
اجلنسي االعتداء الى تؤدي التي العوامل بني التشابه بعض يكون قد فمثالً، عرّفناها سابقاً. التي  تلك مثل 

اجلنسي. باالعتداء ة خاصّ وأخرى باالعتداء اجلسدي، ة خاصّ تكون قد ولكن هنالك أيضاً عوامل واجلسدي،

املعتدي: العوامل املتعلقة بالوالد

يلي: ما املتعدي بالراعي أو بالوالد، تتعلق التي األساسية من العوامل

و/أو الكحول تعاطي العنف، مع الشخصية املعتدي جتربة النفسية، العاطفية/ والظروف الشخصية الصفات
والعمر. املعرفة والدراية واملعتقدات، ونوع اآلراء ادرات،

من محددة مجموعة على األصبع نضع أن السهل من ليس الشخصية، الصفات أي بالنسبة للعامل األول،
بعض هنالك أن اليهم، اال واالساءة األطفال على باالعتداء عالقة لها التي الشخصية بصفات العوامل املتعلقة

أطفاله، ومنها: يهمل الذي الوالد أو األسرة، على أحد أطفال جسدياً املعتدي الوالد تتكرر عند التي الصفات

(فمثالً-  (external locus of control) اخلارجية العوامل وعلى اآلخرين على ظروفه إسقاط بالنفس، الثقة تدني
على االنسان  قدرة أو  طاقة فوق خارجية عوامل  حصيلة أنها أو  بالصدفة، حتدث  احلياة ظروف أن االعتقاد

ضبطها).

 antisocial) إجتماعية غير وسلوكيات القلق، الكآبة، والدوافع، الذات ضبط على املتدنية القدرة لذلك يضاف
مشاكل ولديهم عاطفية، إضطرابات من يعانون أطفالهم على املعتدين أولياء األمور بعض أن ومع ،(behavior
عقلية حادّة. نفسية و/أو إضطرابات من خاصة بصورة يعانون بأنهم إثبات أي يوجد ال أنه اال وانفعالية، سلوكية

أطفاله. مع كوالد تصرفه كيفية على التأثير في ً كبيراُ دورا تلعب الوالد، طفولة ظروف أن الدراسات أثبتت وقد
اشباع لم يتم أولئك الذين أو (poor parental role models) ضعيفة الوالديه مناذجهم كانت الذين فاألشخاص
تقدمي أو أطفالهم، حاجات إشباع في كبيرة صعوبة  يواجهون قد  مناسبة، بصورة الطفولة أثناء حاجاتهم

لهم. املناسبة الرعاية

كانوا أطفالهم، على يعتدون  الذين األمور أولياء  من  الكثير  أن  أيضاً، الدراسات من الكثير أثبتت كما
األدبيات  وتنص . (Goldman et al., 2003) طفولتهم أثناء واالهمال واالساءة واالعتداء أنفسهم ضحايا للعنف
 experienced) واالساءة لإلعتداء بأنفسهم مباشرة تعرضوا الذين األطفال أن على اال، في هذا االمبيريقية
العنيفة السلوكيات تلك من يتعلمون (witnessed violence) والديهم بني العنف شاهدوا أو (maltreatment
على األعتداء بأنفسهم يباشروا قد وبالتالي وتأييدها والتساهل معها، تبريرها أيضاً يتعلموا وقد والعدوانية،

.(Gelles, 1998) أطفالهم

معتدياً، والداً ليكون وينمو يترعرع التجربة، بتلك مير طفل فليس كل التعميم، من يترتب علينا احلذر هنا ولكن
ذلك ومع أواالساءة واالهمال، ضحايا لإلعتداء طفولتهم في يكونوا الذين لم األشخاص من الكثير هناك أن اذ
جند حيث ،(Goldman et al., 2003) صحيح والعكس أيضاً معاملتهم، ويسيئون أطفالهم يعتدون على جندهم
الكبر على في يعتدون ال طفولتهم، أثناء واالساءة لإلعتداء ضحايا وقعوا الذين األشخاص من (%67) يقارب ما أن

.( (Gelles,1998 يهملونهم وال أطفالهم
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واالهمال، االعتداء ضحايا األطفال وثلثي ثلث بني  ما أن فنجد الكحول، و/أو ادرات لتعاطي بالنسبة أما
والكحول ادرات تعاطي مشكلة من عائالتهم املتحدة، تعاني الواليات في رفاهية الطفولة ملؤسسات املعروفني

.(Jaudes, Ekwo,& Van Voorhis, 1995)

املتدنية، ومع واالنفعالية العقلية قدراته مع (interfere) وتلتقي تتداخل الكحول و/أو للمخدرات الوالد تعاطي
والوقائية. الدفاعية وضعف قدراته وكبح الذات، األمور على احلكم في الضعيفة قدرته

مييل والكحول، ادرات تعاطي من ملحوظة بصورة يتأثر الذي الوالد أن االستنتاج ميكن ذلك، على وباالعتماد
عامة، األسرة على حاجيات صرفها من بدالً ادرات على أمواله يبذر انه حاجيات أطفاله. إهمال في الغالب إلى
أطفاله صحة رِّض تُعَ قد وجنائية، تصرفات إنحرافية يتورط في أنه أو األساسية، أطفاله حاجيات ذلك في مبا

.(Zuckerman, 1994)للخطر وسالمتهم

والتهذيب التربية  ألساليب الوالد إختيار على سلباً يؤثر وادرات، الكحول تعاطي أن الدراسات أثبتت فقد
.(Goldman et al., 2003) ومؤذية أساليب عدائية مسيئة إلختيار مييل األغلب وعلى والرعاية،

النزاعات والفقر، األموال تبذير (مثل األسرة في املشاكل الكثير من حدوث وبسبب أنه االنتباه، يجب ذلك ومع
أحياناً، علينا الصعب من يصبح وادرات، للكحول أفرادها أحد تعاطي الوقت ذات شابه) وفي وما الزوجني، بني
ادرات تعاطي حصيلة أنه أمْ العامة، األسرية املشاكل تلك حصيلة هو األطفال على االعتداء كان إذا ما حتديد

التحديد. وجه على والكحول

من الكثير جميعها في األطفال، حتدث على واالعتداء األسرة، في واملشاكل األخرى وادرات، الكحول فتعاطي
العاطفية واالضطرابات النفسية األمراض لذلك يضاف  ،(co-occur) واحد آن في وأحياناً متزامنة، بصورة األحيان
واالعتداء السابقة املرتبطة باالساءة والتجارب املرأة، الفقر، ضد العنف األخرى، الصحية املشاكل أو االيدز احلادة،
ومتشابكة وأسرية صعبة شخصية ظروفاً تخلق متزامنة، بصورة حتدث املشاكل عندما هذه الطفولة. أثناء
حدوث إحتماالت من يزيد مما تها، برمّ األسرة كاهل وتثقل ومواجهتها، حلّها الصعب فيصبحً من ،ً جدا وشائكة

.(Miller-Perrin & Perrin 1999) وإهمالهم لألطفال االساءة

الطفل نحو الوالد يحملها التي السلبية اآلراء أن فنجد واملعرفة، واملفاهيم واملعتقدات صعيد اآلراء على أما
كل وتطوره، الطفل منو حول الصحيحة واخلاطئة غير املعلومات جانب الى بصورة خاصة، سلوكه ونحو عامة،
أثبتت فمثالً، .(Goldman et al., 2003) إليه الطفل واالساءة على االعتداء حدوث في تلعب دوراً قد العوامل هذه
تتوقع أو أطفالها، نحو سلبية آراء العادة في حتمل على أطفالها، جسدياً تعتدي التي األم أن الدراسات بعض
قدراتهم أو حيث أعمارهم من سواء بامكانهم حتقيقها، الطبيعية" التي " التوقعات من أعلى بكثير منهم

.(Black, Heyman,& Smith- Slep, 2001)

للطفل، الطبيعي النمو ) للمعرفة حول آخر يتولى رعاية الطفل أي شخص أو الوالد ( افتقار أن في شك ال
في وحاجياته الطفل قدرات مع تتناسب ال توقعات وإلى الطفل، من توقعه ميكن ما في املبالغة إلى يؤدي قد
ملمارسة بالوالد تدفع التوقعات، تلك حتقيق على الطفل قدرة عدم فإن وبالتالي احملددة. العمرية تلك املرحلة
في نفسه ل على الذي يتبوّ إبنه بضرب مثال، الوالد، يقوم كأن اإلعتداء واالساءة، ذلك مبا في عليه، الضغوط

عمره. من السنة األولى

اطفالهم، تصرفات مع التعامل كيفية لعدم معرفتهم باالحباط يشعرون قد الذين أولياء األمور، بعض وهنالك
استخدام خالل من ومنعها مواجهتها يحاولون النتيجة وفي تريحهم، ال لديهم، أو إستحساناً تالقي التي ال
قيمة من (devalue) تنتقص آراء ومعتقدات يحملون الذين االمور، أولياء جند بعض قد كما واالعتداء. العنف

.(1998 يحيى، (حاج لهم خاصة ملكية باعتبارهم معهم ويتعاملون وقدراتهم، أطفالهم
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الطفل، على ذلك االعتداء أشكال وسبب لبعض (risk factor) خطر عامل الطفل أمر ولي عمر يكون قد كما
هذا بخصوص ومتضاربة متناقضة األحيان وفي بعض بل ليست منسجمة، االمبيريقية الدراسات نتائج أن ومع
قل كلما أنه وجدت األطفال، على اجلسدي باالعتداء أهتمت التي وخاصة تلك الدراسات، أن بعض اال العامل،

أطفالها. على إعتدائها جسدياً إحتمال زاد كلما األول، للطفل والدتها عند األم عمر

االجتماعي، الدعم قلة اإلقتصادية املتدنية، األخرى، مثل املكانة املساهمة العوامل بعض ما تقدم، لكل يضاف
املشكلة، هذه على التأثير في ً دورا تلعب قد العوامل هذه كل ،(stress) املرتفعة ومستويات االجهاد النفسي

 Miller-Perrin & Perrin,)..املراهقات األمهات األولى، وخصوصا الوالدة عند األم عمر تدني حاالت في وخاصة
(1999

باألسرة: العوامل املتعلقة

تتعلق عوامل وهي األطفال لالعتداءات، احتمال تعرض في زيادة تساهم قد التي من العوامل هناك مجموعة
ضد والعنف عامة األسري العنف الزوجني، بني النزاعات مثل العائالت- بعض عند واحلياتية املعيشية بالظروف
ومع االجتماعية- والعزلة االقتصادية، الضغوط (single parenthood)، البطالة، األحادية الوالدية خاصة، الزوجة
إال إليهم أوإهمالهم، األطفال، واالساءة لإلعتداء على سبباً تكون أن بالضرورة ليس ذاتها بحد العوامل هذه أن
الوظيفي على األداء سلباً تؤثر فهي وبالتالي األسرة، في سلبية أجواء خلق في احلاالت، من كثير أنها تساهم، في

. (family functioning) لألسرة

يعيشون الذين األطفال أن تبني الوالد، واحدية األسر في وخاصة ،(family structure) األسرة لبنية فبالنسبة
االعتداءات صعيد على نسبياً، أعلى  مخاطر يواجهون وحيد، أمر ولي فيها  املسؤولية يتحمل أسر في

 Sedlak&) البيولوجيني الوالدين مع يعيشون الذين يتعرض له األطفال مبا مقارنةً واالهمال، واجلنسية اجلسدية
.(Broadhurst, 1996

الوالد، دخل تدني في ويتجلى ذلك الفقر، خط  حتت اقتصاديا تعيش أغلب األحيان، في الوالد، فاألسر أحادية
كل لم يكن إن كبيرة، أعباء وقوع  عن الناجمة الضغوط وارتفاع واالجتماعية، النفسية واالرهاصات االجهاد
كل وهكذا تتكاتف االجتماعي، الدعم تدني  لذلك يضاف لوحده، الوالد هذا  عاتق على األسرية، املسؤوليات

 Goldman) لهم إهماله وإمكانية أطفاله، هذا الوالد باالعتداء على قيام إمكانية من لتزيد العوامل معاً هذه
.(et al., ,2003

عائالت تكون ما عادة األطفال، مشكلة اهمال من تعاني التي العائالت أن الدراسات، ذلك، وكما أثبتت إلى أضف
(Sedlak & Broadhurst,1996) املساحة محدودة مساكن في وتعيش العدد، كثيرة

مستمرة "مزمنة" بصورة لالهمال  األطفال  فيها يتعرض  التي العائالت  أن أيضاً، الدراسات تلك  بينت كما
 (constellations) وبأمناط (chaotic families)الثبات وعدم االضطرابات من تعاني أسر بأنها تتصف ومتكررة،
مع يعيشون حيث ما، لسبب أطفالها األم عندما تترك (مثالً: في حياة الطفل البالغني األشخاص متغيرة من
أو ذلك)، اجتماعية، وغير مؤسسة في يعيشون أو العمة، أو اخلالة مع أو ينتقلون للعيش مع اجلدة، أو لوحده، األب
شريك مع تسكن عندما أخرى يعيش معها وفي أحيان تكون لوحدها، األم عندما مع الطفل يعيش مثال عندما

الطبيعي). الطفل والد (غير حياتها

في يزيد أنه واإلجتماعية له، كما النفسية من الناحية ذاته ضار بحد هو الطفل، حياة في هذا عدم االستقرار إن
يهيء عامل ذاته بحد وهذا األم، تتعرض لها اتي والضغوط واالجتماعي النفسي االجهاد حجم من األحيان بعض

.(Polansky,Gaudin, & Kilpatrick,1992) إستغالله جنسياً وحتى اليه واالساءة الهمال الطفل، املناخ
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العائالت  من 30% و %60 ما بني أن الدراسات، أثبتت فقد الزوجة، ضد والعنف الزوجية للنزاعات أما بالنسبة
معدالت فيها ترتفع اخلصوص، وجه الزوجة على وضد عموما، بالشجارات العنيفة مشحونة أجواء تعيش التي

وإهمالهم. إليهم واالساءة األطفال، على االعتداء

العنف ميارس حيث ) والديهم بني العنف ويشاهدون األسري، العنف أجواء في يعيشون الذين فاألطفال
واردة ألن يقع تصبح االمكانية واملتوتر، املناخ السلبي هذا ظل في األم/الزوجة)، ضد األب/الزوج قبل من عادة
في منهمكني هؤالء يكون يجري اهمالهم، حيث أو الوالدين، أحد قِبَل اجلسديّة من األطفال ضحايا لإلعتداءات

 National Clearinghouse) تلبية احتياجات أطفالهم اتلفة. مبقدورهما يعود ال وبالتالي اخلاصة، مشاكلهما
.(on Child Abuse and Neglect Information,1999

لالعتداء ومعرض اخلطر، دائرة  في تلقائيا بني والديه، يصبح العنف يعيش ويشاهد الذي الطفل وهكذا، فان
التصرفات مشاهدته تلك "مجرد" فإن عليه،  املباشرة االعتداءات يقع ضحية لو لم وحتى وإهماله، إليه واالساءة
ً جدا ونفسية ضارّة عاطفية آثارا يترك ذلك فإن الظروف املشحونة واملتوترة، ظل هذه في وعيشه بني والديه،

.(Haj-Yahia,2001;Margolin& John,1997) عليه

والتجربة االمبيريقية الدراسات أثبتت فقد ،(stress)والضغوط النفسية واالرهاصات اإلجهاد صعيد على أما
 (family functioning) األسرة على أداء التأثير ً في جدا اً مهمّ دوراً تلعب االجهادات والضغوط، هذهِ أن العالجية،
االجهادات احلياتية الناجمة قوية بني عالقة هناك أن خاصة، بصورة تبني حيث عاتقها. على امللقاة واملهام واألدوار

الوالديه  من النابعة النفسية والضغوط نوع: االجهاد من (stressful life events) األسرة تواجهها أحداث عن
االعتداءات وبني الوالد،  منها يعاني التي النفسية والضائقة العاطفية واالضطرابات  ،(parenting stress)

أطفاله. ضد الوالد ميارسها اجلسدية التي

أكثر من يومية وضغوط إجهاد من تعاني أسر هي أطفالها، تهمل التي العائالت أن أيضا، الدراسات أثبتت وقد
(Coohey & Broun,1997;Goldman et al, 2003) ال تهمل أطفالها التي العائالت

العمل مكان ترك أو العمل، من الفصل وضاغطة( مثل معينة مُجهدة ظروفا هناك فإن ذلك، إلى باالضافة
إلى العوامل تؤدي هذه األسرة) كل أفراد أحد موت إعاقة، زوجية، مشاكل عضوي، لذلك، مرض بديل دون إيجاد
بإمكانها والتي والكآبة، والقلق، ،(hostility)مثل العدائية األسرة، أفراد بعض لدى السلبية املشاعر بعض تفاقم
ظهور إلى تؤدي الفعل، قد وردود املشاعر  هذهِ األسرية. والنزاعات الصراعات وتفاقم تدهور إلى أيضاً تؤدي  أن

.(Rycus & Hughes; 1998) أطفال األسرة على سلوكيات إعتدائية

لهؤالء االيجابية التصرفات ر تقدّ ما ً نادرا أحدهم، على أو أطفالها، على تعتدي التي العائالت أيضا، أن كما تبني
فعل وبردود بسرعة، ترد أخرى- جهة جندها- من بينما ، االيجابيةِ التصرفات تلك على تكافئهم ً ما ونادرا األطفال،

.((Garbarino, 1984; Miller- Perrin & Perrin, 1999 ) السلبية مسلكياتهم على وقاسية شديدة

الدعم يوفرون ما نادرا إليهم، ويسيئون أطفالهم الذين يعتدون على الوالدين أن الدراسات، أثبتت السياق، ذات وفي
لطلباتهم أويستجيبون معهم يلعبون ما ونادرا عاطفية، وألفة ومحبّة مبودة أطفالهم يتعاملون مع ما ونادرا لهم،

.(Goldman et al., 2003) أطفالهم على يعتدون الذين ال الوالدين مع واحتياجاتهم العاطفية، مقارنةً

يستعملون اجلسدي، وخاصة االعتداء على أطفالهم، باالعتداء يقومان الذين الوالدين أن أيضا، وأثبتت الدراسات
، والعنف الصراخ املتكرر، ولكن والضرب "البسيط" الطفل، مثل عزل أطفالهم لتهذيب قاسية أساليباً عادة
وتدني احلوار املنطقي ندرة (مثل إيجابية والدية وأساليب إستراتيجيات إستعمال لعدم مييلون الوقت وفي ذات
على الطفل ومكافأة تشجيع وغياب إيجابياً، االجنازات تلك  تقدير وندرة  الناجحة، الطفل بإجنازات االعتراف

.(Black et al., 2003)(شابه وما بها اإليجابية التي قام التصرفات
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املتعلقة بالطفل: العوامل

لإلعتداء ضحايا وقوعهم عن هم املسؤولون ليسوا األطفال أن وهي أساسية، على حقيقة هنا التأكيد يجب
التي والعوامل، اخلصائص هناك بعض أن حقيقة نغفل ال أن علينا نفس الوقت، في ولكن واالهمال. واالساءة
عمر مثل: ضدهم، إعتدائية لسلوكيات (Vulnerable) ضحايا للوقوع  عرضة أكثر  األطفال  بعض من جتعل
ذلك أن اال تعرضه لإلعتداء، احتماالت تزيد من قد والتي واالجتماعي- العاطفي، العقلي، اجلسدي، الطفل ومنوه

قبل. من نقاشها التي مت (parental factors) الوالدية مع العوامل العوامل عالقة هذهِ بطبيعة يتعلق

فمثالً، االعتداء واالساءة. نوع تختلف حسب أنها حيث قاطعة، غير واالعتداء عليه الطفل عمر بني فالعالقة
بني كانت نسبة أعلى أن تبنيّ ،2000 عام توثيقها مت االعتداء التي حاالت بني ومن األمريكية، املتحدة الواليات في

وكانت  العمرية)، املرحلة هذه في طفل ألف ضحية لكل 15.7 ) سنوات ثالث عن أعمارهم تقل األطفال الذين
العمر. الطفل في تقدم كلما النسبة تتراجع هذه

توجد إثباتات ال أنه اال االهمال، حاالت صعيد على وبصورة خاصة قوية، واالعتداء العمر بني العكسية فالعالقة
النفسي اجلسدي، االعتداء االعتداء االعتداء( من أخرى وأنواع ألشكال بالنسبة العالقة هذه طبيعة حول قاطعة

اجلنسي). واالعتداء والعاطفي،

الدائمة وحاجتهم  رة، املبكّ منوهم وظروف جسمهم، حجم صغر وبسبب واألطفال الصغار، الرّضع فاألطفال
والرّضع، الصغار األطفال كما أن واالعتداء واالهمال. لالساءة عرضة ة، خاصّ بصورة يجعلهم للرعاية، واملتواصلة
بينما . nonorganic failure thrive-و   shaken baby syndromeمثل االعتداء من معينة عرضةً ألشكال أكثر

.(Finkelhor, Moore, Hamby,& Straus,1997) اجلنسي لإلعتداء عرضةً أكثر واملراهقني األحداث جند

للوقوع عرضة وعاطفية هم أكثر عقلية، جسدية، يعانون من إعاقات الذين األطفال أن أيضا، األبحاث وأظهرت
أنهم على  والديهم إليهم ينظر الذين األطفال فان عامة، وبصورة اآلخرين. األطفال  من لإلعتداء، ضحايا 
يعانون الذين األطفال املعاقني، أو األطفال ذلك في مبا – خاصة احتياجات أن لديهم ("different“) أو "مغايرون"
قد – الغضب) أو سريعي الزائدة، احلركة من يعانون الذين األطفال الصعب (مثل املزاج مزمنة، أو ذوي من أمراض
األطفال من مع غيرهم مقارنة أعلى مبعدالت واالهمال، واالساءة االعتداء ضحايا للوقوع أكثر عرضة يكونوا

.(Rycus& Hughes,1998)

لظهور يؤدي قد وهذا والديهم، ق تُرهِ قد اخلاصة، للرعاية وحاجتهم االطفال، لهؤالء ألن متطلبات الرعاية وذلك
كان إذا وخاصة والطفل،  الوالدين بني واملودة العاطفي التقارب عمليات وفي العالقة، في االضطرابات بعض
أو بسبب وألفة عاطفية، مبودّة معهم التعامل عند الولدين يبذلها التي للمحاوالت يستجيبون االطفال ال هؤالء

املستشفيات للعالج. دخولهم نتيجة األطفال الوالدين وهؤالء بني املتكرر الفراق

يعون ال أو يدركون ال  املتكررة، ألنهم واالساءة عرضةً لالعتداء فيكونوا إعاقات، من يعانون الذين األطفال أما
أثناء أنفسهم عن للدفاع القدرة ميلكون ال  قد ألنهم وأيضا الئقة، غير  واالعتدائية املسيئة السلوكيات أن

.(Goldman et al., 2003) املعتدي من الهرب يستطيعون ال ألنهم أو واالهمال، واالعتداء لإلساءة تعرّضهم

بعض أن يعتقدون عنهم، الدفاع خدمات وفي سلك األطفال، حماية مؤسسات في والعاملني الباحثني بعض
قيمة من ((devalue ) وتقلل تنتقص والتي اتمع، في السائدة االجتماعية، واملعتقدات واملمارسات اآلراء
بشخصيتهم اتمع يعترف واألطفال الذين ال معينة، إعاقات من أو معينة، أمراض من الذين يعانون األطفال
الى تؤدي قد ذاتهم) في  أخرى وجوانب وحقوقهم، وحاجياتهم وآرائهم هويتهم (من حيث الذاتي وبكيانهم
هؤالء ضد العدوانية التصرفات وتبرير التسامح  الى اتمع في ميل وهناك بل واهمالهم،  لألطفال االساءة

األحيان. بعض في تأييدها وحتى األطفال،
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ضدهم العدوانية التصرفات حدوث مخاطر من تزيد من األطفال، الشريحة هذه واملواقف جتاه التوجهات هذهِ
طفال  لفظياً يوبِّخ (caregiver) راعي أي مع التساهل أو التسامح من نوع هنالك يكون قد مثال، واالساءة إليهم،
إلمتام أو تنفيذ القدرة الطفل هذا لدى تكون حني ال معاق، نحو طفل مسيئة جسدية بصورة أن يرد أو معاقا،

.(Miller- Perrin & Perrin,1999) ع التوقّ وفق يتصرّف إذا لم أو منه تنفيذها، لِبَ طُ معينة ة همّ مُ

متدن،ّ بوزن يولدون الذين أو (premature) موعدهم قبل يولدون الذين أن األطفال الدراسات، جدت بعض  كما
تُثبت هذهِ العالقة لم أخرى دراسات أن واالساءة واالهمال، غير لالعتداء كضحايا الوقوع خلطر عرضة أكثر هم

    .(Goldman et al., 2003)

والضغوط واالرهاصات لإلجهادات إرجاعها ميكن وإهماله، اليه أواالساءة واالعتداء الطفل وزن تدني بني العالقة
االحتياجات بسبب ترتفع أنها حيث األم، عند وخاصة الوالدين، مستواها لدى يرتفع التي (stress) النفسية
الوزن حول  املتدنية الوالدين لثقافة إيعازها أيضاً  وباإلمكان ومكثّفة، متميّزة  بصورة الطفل لرعاية اخلاصة
طفل لوالدة مرافقة تكون قد أخرى لعوامل إضافةً للوالدين، الداعمة الرعاية وقلة الوالدة، أثناء للطفل املتدني
وضد ة، عامّ األسري والعنف والكحول، ادرات على االدمان الزوجني، بني والنزاعات الصراعات متدن، مثل وزن ذي

ة. الزوجة خاصّ

من مزاج ومعاناته لديه، واالنتباه صعوبة التركيز الطفل العنيفة، تصرفات أن أيضا، الدراسات تلك وتوضح
املشاكل- لها هذه الوالدية عن املفاهيم أو مشاكل سلوكية-  ومن وحاد، صعب وانفعالي وعاطفي نفسي

.(Black et al. ,2001) إليه وأشكال االعتداء على الطفل واالساءة كل أنواع حدوث خطر تزايد مع قويّة عالقة

إليهم، وخاصة واالساءة األطفال على لالعتداء األجواء تهيئة في مباشرة بصورة غير قد تساهم العوامل، كل هذه
احلياتية، تدني الصعاب مواجهة في الضعيفة مثل املهارات للوالدين، صفات معينة مع وتلتقي تتفاعل عندما
قد هذهِ الصفات أن ذلك، إلى أضف املشاعر. في ضبط إليه، الصعوبة والتقرّب مع الطفل التعاطف على القدرة
لإلعتداء يتعرّض الطفل الذي (مثالً- واالساءة لإلعتداء تعرّضهم األطفال عند على تأثيرها ويزداد وتتفاقم تتعمق
قاسية فعل ردود استثارة إلى قد تؤدي ذاتها بحد السلوكيات وهذه سلوكيات عنيفة، لديه ر تتطوّ قد واالساءة،

له. واالساءة عليه االعتداء لتكرار وتؤدي بدورها تقود قد ظروفاً تخلق وبالتالي والديه) قِبَل من نحوه

: البيئية العوامل

باألسرة، ومع عوامل متعلقة املعتدي، بالوالد تتعلق عوامل مع وتأتلف وتتحد ما ترتبط كثيرا العوامل البيئية
البيئية: العوامل بها. وتشمل تتأثر وأحياناً على هذه العوامل تؤثر أنها حيث ذكرنا، وفق ما بالطفل، تتعلق وأخرى
أن املهم من هنا، األسرة. اطاره في تعيش الذي احمللّي اتمع وخصائص االجتماعية، العزلة والبطالة، الفقر 
البيئات هذهِ مثل في يعيش أو راع والد كل بالضرورة أن ليس العوامل، أن ونقاش هذهِ عرض في البدء وقبل نؤكد،

ومنهجيا. خاطيء، واقعيا هنا فالتعميم أطفاله، باالعتداء على سيقوم

األطفال، على االعتداء وبني جهة، والبطالة من الفقر بني قويّة عالقة هنالك أن الدراسات، بعض أثبتت لقد
 .( Drake & Pandy,1996; Goldman et al., 2003; Sedlak & Broadhurst,1996) جهة أخرى من وخاصة إهمالهم،
أقل، هم  أو أمريكي دوالر ألف 15 السنوي دخلها معدل التي األسر من أطفاالً أن وجدا وبرودهيرست سيدالك فمثال

دوالر. ألف من 30 أكثر السنوي دخلها أسر معدل أطفال من مع مقارنة أكثر، 22 مرة واالهمال لالساءة عرضة

عندما وخاصة أن الفقر- اإلنتباه علينا ولكن على أطفالها. تعتدي الفقيرة األسر كل ليس أن نعود ونؤكد وهنا،
تعاطي واألسرية، الكآبة، النفسية والضغوط االجهادات أخرى، مثل وخطرة سلبية عوامل مع ويتحد يرتبط
األطفال واهمال واالساءة اإلعتداء حدوث إحتماالت من أن يزيد بإمكانه العزلة االجتماعية- الكحول، و/أو ادرات

األسرة. في
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وادرات،  الكحول على واالدمان الفقر األمريكية، املتحدة الواليات العائالت في من %85 1999،حددت عام ففي
من حماية األطفال بنفسها ملؤسسات هت توجّ التي األمريكية العائالت تواجهان مشكلتني أصعب باعتبارهما

 National Clearinghouse on Child Abuse) احلاالت. هذه عن وأبلغت واالستغالل، واالهمال واالساءة االعتداء
.(and Neglect Information,2002

تدني  أن على تنص هذه النظريات احدى األطفال. على واالعتداء الفقر بني للعالقة تتطرّق نظريات عدة هنالك
إحتمال من بدورها تزيد األسرة، وهذه تواجهها التي والعائلية النفسية والضغوط االجهاد من يزيد األسرة، دخل

وإهمالهم. إليهم واالساءة األطفال االعتداء على حدوث

توفير يستطيعون ال قد احلسنة، نواياهم ورغم املتدني،  الدخل ذوي  الوالدين أن على  تنص أخرى نظرية
 high- risk) العالية ااطرة مستويات  فيها ترتفع بيئات  في  وخاصة  ألطفالهم،  والكافية املناسبة الرعاية
الطفولة فيها، ورعاية اخلدمات ومستوى آمن، غير فيها والعيش بالسكان مكتظة بيئات وهي ،(environments

كافية. وغير متدنية األطفال، حضانات صعيد وخاصة على

في أطفاله على ومعتدياً ً فقيرا الوالد يكون إحتمال أن من احملددة، تزيد الصفات بعض أن ترى ثالثة، نظرية وهناك
مشكلة االدمان) أي بدورها( الكحول، والتي أو ادرات على االدمان مشكلة من الوالد يعاني قد مثالً، واحد. آن
عليه، والضغوط واإلجهاد التوتّرات رفع في يساهم قد عليه بإنتظام، مما واملواظبة عمل على احلصول من متنعه

أطفاله وإهمالهم. على إعتدائه إحتمال من يزيد بدوره وهذا

أن الفقيرة، إال غير العائالت نسبة بنفس على أطفالها قد تعتدي الفقيرة، العائالت أن رابعة، تنص على ونظرية
التوجه في الفقيرة مبادرة العائالت إحتمال أو األطفال، ملؤسسات حماية الفقيرة العائالت إحتمال التبليغ عن
العائالت ألن احلال- بطبيعة األغلب- على ذلك ويعود الفقيرة، غير العائالت لدى منه أعلى املؤسسات، لهذه
مبا فيها مؤسسات مبختلف ميادينها، االجتماعية الرعاية مؤسسات مع مستمرة عالقات أصالً الفقيرة لها 
هو عليه مما أكثر املؤسسات، تلك قِبل املراقبة من حتى أو واملتابعة، الفحص حتت موجودة وأنها الطفولة، حماية
تلك في وإهمالهم األطفال على االعتداء حدوث حاالت عن التبليغ وبالتالي يتم الفقيرة، غير العائالت لدى احلال
احلماية وتقدمي اجلنائية، القانونية/ املالحقة بهدف االجتماعية الرعاية ومؤسسات القانونية، العائالت لألجهزة

للمعتدي. واألسري واالجتماعي النفسي والعالج والعقاب القانوني الضحايا، لألطفال

أعلى مما الفقيرة العائالت في األطفال على حجم مشكلة االعتداء أن على لالعتقاد، تقود والتجربة العملية هذه
.(Goldman et al., 2003) النظرية هذهِ وفق من خاطيء بالطبع وهذا الفقيرة- غير العائالت عليه احلال في هو

يعانون من ويهملونهم، على أطفالهم يعتدون الذين األمور أولياء أن بعض أيضاً، الدراسات أثبتت بعض كما
االجتماعي، الدعم من متدنية ومستويات بالوحدة، والشعور اإلجتماعية، العزلة من نسبياً عالية مستويات

.(Goldman et al., 2003) أطفالهم على يعتدون ال الذين مع أولياء األمور مقارنةً

أحد إعتداء من إحتمال تزيد خاصة، قد املعتدي الوالد و/أو عامة األسرة منها تعاني التي االجتماعية فالعزلة
املادي الدعم قلة من عادةً يعاني العزلة، من يعاني الذي الوالد أن حيث األسرة، أطفال أو كليهما على الوالدين
أن ويشعر ،((positive parenting role models إيجابية والديّة مناذج مع يحتك والنفسي، وال واملعنوي واالجتماعي
سلوك صعيد ا على إجتماعيّ واملقبولة املعايير الدارجة يطبّق أو مع ليتماثل االجتماعي الضغط القليل من عليه
تسبق االجتماعية كانت العزلة ما إذا بصورة قاطعة الواضح ليس من الوقت، نفس أنه في السليم. إال الوالد
االعتداء تأتي بعد حدوث أنها االعتداء) أو لذلك سبباً إو عامالً تكون (وبالتالي األسرة أطفال على حدوث االعتداء

وقانونياً). اً إجتماعيّ ونبذه عزله إلى يؤدي مما على أطفاله، باالعتداء الوالدين كنتيجة لقيام أحد تأتي أنها (أي
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للعنف مسرح باعتبارها ومعروفة خطيرة، أحياء في يعيشون الذين األطفال أن الدراسات، وأثبتت بعض كما
أكثر اجلنسية، واالساءة اجلسدي، واالعتداء احلاد  لإلهمال عرضةً هم اتلفة، بأشكاله واالنحراف اجلماهيري
ظواهر فيها آمنة، تنخفض أحياء في يقطنون الذين األطفال هذهِ االعتداءات على حدوث إحتمال إمكانية من

االنحراف.

علينا أن أن إال اخلطرة والعنيفة، واألحياء البيئات املستشري في بالفقر له عالقة تكون قد جزء من هذا اخلطر،
الذين يشاهدونه ويعايشونه األشخاص عند مقبول فعل أو سلوك رد يعتبر قد هذه األحياء في العنف أن ر، نتذكّ
السائدة في بيئاتهم. القيم وفق أطفالهم بعنف نحو أن يتصرّفوا بالغريب ليس ولهذا بإستمرار في أحيائهم،

عوامل االعالم هي في وسائل العنف لثقافة وتروج تؤيد العنف، التي الثقافية واملعايير اإلجتماعية، اآلراء إن
الكثير جند أن نتائج وفي حني ،(Garbarino, 1980) األطفال على اجلسدي تشجع اإلعتداء (risk factos) خطر
األطفال واإلعتداء على التلفاز في العنف مشاهدة بني العالقة بخصوص واخلالف، للجدل مثيرة من الدراسات
عنيفة أحداث التلفاز بث إيجابية بني عالقة أفصحت عن وجود قد الدراسات بعض أن أيضا جند في األسرة،
طويلة ساعات يقضون الذين األشخاص لدى وخاصة األحداث، شاهد تلك من يتصرفه الذي العنيف والسلوك

.(Goldman et al., 2003)    التلفاز مشاهدة في

األطفال: على مخاطر االعتداء من احلماية عوامل

إليهم وتهملهم، وتسيء على أطفالها األسرة تعتدي أن في اخلطر إمكانية من تزيد عوامل هنالك أن جند مثلما
بذلك ونقصد أطفالها- على إعتدائها إمكانيّة من وتقلل األسر، من الكثير حتمي التي  العوامل أيضاً  جند 
صعاب مواجهة على قدرتها من يزيد األسر، مما تلك في ( resilience) احلصانة مستوى ترفع من التي العوامل

أطفالها. على إعتدائها إمكانية من ويقلل احلياة،

العاطفية الناحية من واملُشبعة الداعمة، والعائلية اإلجتماعيّة العالقات أن الدراسات أثبتت ة، وبصورة عامّ
األسرة، متر عندما وخاصة أطفالهم، على كليهما أو الوالدين أحد إعتداء خطر من تقلل أن بإمكانها والنفسية،
واالقتصادية واالجتماعية النفسية والضغوط واالرهاصات تؤدي لإلجهاد ضاغطة في ظروف الوالدين، أحد أو

.(Moncher,1995;Quinton & Rutter,1988)

يكون االحتمال طفولته، أثناء واالساءة واالهمال لإلعتداء ضحيّة بنفسه األيام من يوم في وقع الذي الوالد فمثالً،
الداخلية، صراعاته حل في الوالد جنح ذلك ما اذا متاما، االحتمال ذلك يزول أو قد ضئيال، أطفاله على يعتدي أن في
من وخالية الزوجية سليمة، وكانت عالقاته واالهمال، واالساءة العنف مع الشخصية جتربته عن وآالمه الناجمة

.(Egeland, Jacobvita, & Sroufe,1988) وداعمة متوترة، أو متأرجحة غير وثابته املسيئة، التصرفات

واالهمال: واالساءة لإلعتداء األطفال تعرّض آثار

االعتداء حدوث بعد طويلة فترة  تستمر وقد ،ً جدا صعبة  تكون  قد األطفال، على  االعتداء وانعكاسات آثار
مرحلة في أيضاً تظهر وقد االعتداء، بعد مباشرة تظهر قد الطفولة أثناء االعتداء واالهمال. فنتائج واالساءة
واألبعاد اجلسدية، (مثل، اجلوانب االعتداء ضحية الطفل منو مختلفة من جوانب على تُؤَثر وقد البلوغ، أو املراهقة

والسلوكية). اإلنفعالية، والعاطفية، العقلية

في وإضطرابات الثقة بالنفس، وتدنّي اجلروح اجلسدية البسيطة، بني تها قد تتراوح بحدّ والنتائج، اآلثار وهذه
السلوكيات ر وتطوّ الدماغ، ً على جدا الصعبة التأثيرات وبني وزمالئه، جيله أبناء مع الضعيفة والعالقات التركيز،
اآلثار تصنيف هنا، وباإلمكان .(Goldman et al., 2003)املوت الى تصل حتى قد أو الطفل،  عند  ً جدا العنيفة
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وادراكية، معرفيه آثار وجسدية،(2) صحية آثار (1) : مجاالت ثالثة الى واالهمال واالساءة االعتداء عن الناجمة
وسلوكية. إنفعالية، نفسية، عاطفية، آثار و(3) وعقلية، فكرية

مثل اآلثار غيرهم، أكثر من معينة تتطور لديهم مشاكل يواجهون خطورة أن االعتداء ضحايا األطفال أن ومع
أو سيعانون يعانون، االعتداء ضحايا األطفال كل ليس بأن هنا التأكيد علينا أن اال أعاله، املذكورة والنتائج

اآلثار. هذهِ من مستقبالً،

واملرحلة الطفل عمر النتائج، من نوع: ظهور تلك تؤثر في التي قد مجموعة من العوامل هناك فان ذلك ومع
تعرّض الذي االعتداء واستمرارية تكرار ومدى نوع لالعتداء. تعرضه بها حني مير التي كان أومرحلة النمو التطورية
(مثل وخارجها في األسرة (co-occurring) الوقت نفس في حتدث التي األخرى االعتداء واملشاكل حدة له، ومدى
وجه على والزوجية عامة بصورة األسرية النزاعات الوالدين، البطالة،وطالق الفقر، األسرة، في اإلدمان ظاهرة

(Goldman et al., 2003, Miller- Perrin & Perrin 1999)  (من املشاكل ذلك اخلصوص، وغير

والتي (Protective factors احلماية( عوامل صعيد على الدراسات بعض خلصت اليه نتائج ما ذلك، يضاف إلى
.(Gelles,1998)واالهمال واالعتداء الطفل لإلساءة تعرّض آثار ة حدّ في التقليل من ً دورا تلعب قد

اجلزء  هذا نهاية في ونناقشها أمامها نقف سوف لإلعتداء، السلبية النتائج من الطفل وحصانة حماية عوامل
األدبية. املراجعة من

: واجلسدية الصحية اآلثار

احلروق، الرضوض، مثل: االعتداء، بعد حاالً تظهر قد والتي مباشرة، جسدية واجلسدية، آثارا الصحية اآلثار تشمل
النزيف بالدماغ، واألذى الضرر  احلاق مثل:  املدى، بعيدة آثارا تكون وقد  العظام. في كسور العضالت، في متزّق
تعرّضه عن ناجمة وهي على النمو اجلسدي للطفل، قد تؤثر وهناك نتائج سلبية الدائمة. الداخلي، واإلعاقات
هزّ اجلسم، من أخرى أعضاء على أو الرأس، على العنيف الضرب مثل ) واإلعتداءات احلادة للصدمات اجلسدية
الكافية، غير أو غير السليمة التغذية مثل ) االهمال أو واخلنق)، الساخن، باملاء وحرقه عنيفة، بصورة الطفل

.( املناسب وفي الوقت الالزمة الرعاية الطبية عدم تقدمي أو احلركية املالئمة، زات احملفّ وتدني

واالهمال لإلعتداء واالساءة تعرضهم عن الناجمة اجلسدية النتائج تظهر عليهم السن، وصغار ع الرُضَّ األطفال
ظهور أو النزيف، أو  جسمه، الرضوض في بعض قد يؤدي إلى عنيفة الرضيع بصورة وحدة. فهزّ وضوحا أكثر

الدماغ. في التورم واإلنتفاخ

اإلصابة في الدماغ، اإلرجتاج التقيؤ، بني قد تتراوح “shaken baby syndrome"لـ الطفل لتعرّض الصحية النتائج
على قد تكون أخرى، وهناك نتائج املوت. الى احلاالت بعض في اإلختناق، وقد تصل ثم ومن التنفسي اجلهاز في
اجلسدي الشلل دماغي، وحتى وشلل تخلّف عقلي، التعلّم، في الرؤية، وإعاقات حلاسة تام أو جزئي فقدان شكل

(Alexander & Smith, 1998; Conway,1998)

أو "بالتأخر العلمية االدبيات في يعرف ما يواجهوا قد التغذية، وسوء لإلهمال تعرّضوا الذين ع، الرضّ واألطفال
في الطفل، نقصان وزن تدني ذلك في: (nonorganic failure to thrive) ، ويتمثل في النمو الالعضوي" التخلف
عند املوجودة من املعايير بكثير أقل اجلوانب،وبصورة ملحوظة، هذه احلركي، حيث تكون النمو في وتأخر الطول

يفسرها. عضوي أو سبب طبي أي وجود دون الفئة العمرية، نفس من األطفال
الالعضوي. منوه من تأخر املتطرفة هذه احلاالت مثل في هو النتيجة النهائية موت الطفل وبالتالي، فان
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صعوبات أو مشاكل النمو مع في مستمر لتخلف األحيان، الكثير من في الالعضوي، النمو تأخر يؤدي  كما
تلك  حدوث بعد العالج  الطفل  تلقي لو  وحتى (Miller- Perrin & Perrin 1999) انفعالية ونفسية/ عقلية
ضعيفة النمو، وقدرات عقلية في مستمرة مبشاكل تتجلى قد عليها املترتبة املدى بعيدة اآلثار النتائج، فان
ضبط على القدرة  تدني  مثل وعاطفية- نفسية اجتماعية- مشاكل أو وصعوباب عقلي، وتخلّف  ومتدنية، 

.(Wallace, 1996) والنزوات الدوافع

األطفال ضحايا فمثالً، مباشرة. وغير مباشرة بصورة صحته على يؤثر واالساءة، لإلعتداء الطفل تعرض أن كما
السفلس مثل ((sexually transmitted disoeases املعدية اجلنسية باألمراض يصابوا قد اجلنسي االعتداء
أثناء طفولتهن، اجلنسية لالساءة اللواتي تعرّضن النساء أن أثبتت أيضا، بعض الدراسات وغيرها. وااليدز (syphilis)
اتلفة اجلنسية احلوض، املشاكل منطقة في اآلالم املزمنة مثل العضوية املستمرة، للمشاكل أكثر عرضة كنّ

(Moeller, Bachman, & Moller, 1993) الرأس، والسمنة في آالم واألمعاء، املعدة في مشاكل بالنساء، ة اخلاصّ

الكثير يعانون طفولتهم، اثناء واالعتداء لالساءة تعرضوا الذين البالغني من الكثير أن أخرى، دراسات أثبتت كما
وأمراض  االقلب، السرطان، أمراض واالهمال- مثل  باالساءة عالقة لها ليس التي عادة الصحية، املشاكل من
قد التي الكآبه، تكون قد واالساءة بني هذهِ االمراض ما يربط .(Felitti et al. ,1998) وأمراض الكبد املزمنة، الرئتني
عالية خطورة تشكل بسلوكيات البالغ للقيام الشخص تدفع الوقت وفي نفس املناعة، جهاز بدورها على تؤثر

زائدة. الطعام بكميات وتناول وادرات، الكحول تعاطي التدخني، مثل: على صحته

: واالدراكية والذهنية العقلية اآلثار

العقلي، تطورهم من ناحية األطفال على االعتداء آثار حول اتلفة الدراسات نتائج بني مطلق اتفاق يوجد ال
وذهني عقلي اداء عن كشفت الدراسات بعض املشاكل.  حل في ومهاراتهم واللغوية، الكالمية وقدراتهم
فروقا جتد لم اخرى دراسات بينما لذلك، يتعرضوا أطفال لم مع مقارنة االساءة، االطفال ضحايا لدى متدني
العقلية قدراتهم صعيد التجربة على لهذه يتعرضوا لم الذين واالطفال واالعتداء، االساءة ضحايا االطفال بني

 .( Allen & Oliver,1982 ) الفكري وادائهم

حتصيلهم تدهور خطر  من يزيد قد  واالعتداء عليهم، لألطفال االساءة  أن أثبتت،  الدراسات  من الكثير أن اال
 (Kelly, Tornberry, & Smith, 1997) عامة بصورة املدرسي وأدائهم الدراسي

والسلوكية: والنفسية العاطفية، اآلثار

بإمكانها واالهمال- والعاطفية، النفسية االساءة اجلنسية، االساءة اجلسدية، االساءة واالعتداء: االساءة أنواع كل
قد اآلثار هذه لديه. سلوكية مشاكل وظهور لتطور وتقود للطفل، والعاطفية النفسية الصحة على أن تؤثر

التجربة. لهذه تعرضه من سنوات بعد أو واالهمال، واالعتداء لإلساءة الطفل تعرض أي بعد تظهر مباشرة،

واالهمال عن لالساءة تعرّضوا الذين األطفال متيز التي السلوكيات من ومحددة واحدة هناك مجموعة ليس
والنفسية واالنفعالية، التي املشاكل العاطفية حول الدراسات من الكثير هنالك ولكن األطفال، من غيرهم

واالهمال. واالساءة االعتداء ضحايا األطفال من الكثير يعاني منها

النفسيني، األخصائيني (مثل املعاجلني املهنيني من  الكثير وخبرة األمبيريقية،  الدراسات من الكثير  نتائج
السلبية السلوكيات بني تتراوح السلوكيات- من  الكثير  أن  الى  تشير وغيرهم) االجتماعيني األخصائيني
ضحايا األطفال منها يعاني التي الزائدة واحلركة والسلوكيات العنيفة (withdrawn) واالنسحابية (passive)
جتسيدية خارجية مشاكل لعرض عادة واجلنسي اجلسدي االعتداء ضحايا مييل األطفال حيث واالهمال. االساءة

(internalizing) ومشاكل ذاتية داخلية (externalizing)
.(Miller- Perrin & Perrin,1999; Trickett & McBride- Chang,1995)
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تعرّضوا  الذين  األطفال عند تشخيصها باالمكان التي واالنفعالية، والنفسية العاطفية املشاكل بني من
االجهادات القلق، الكآبة، بالنفس، والثقة تقدير الذات تدني يلي : ما طفولتهم، في واالهمال لإلساءة واالعتداء

وعاطفية  اجتماعية عالقات اقامة في وصعاب (Post-traumatic stress disorder) بعد الصدمة النفسية ما
مع غنية غير اجتماعية وعالقات األكل، في مشاكل ومريح، أليف عاطفي اتصال اقامة في حميمة، والصعوبة
االنتحار، محاولة ادرات، تعاطي مثل (self-injurious behavior) الذات اليذاء وسلوكيات نفس اجليل، زمالء من

. (Goldman et al., 2003; Zuravin & Fontanella,1999) شابه وما

واجتماعيا، وغير آمنة  عاطفيا أليفة وغير حميمة غير عالقات أقاموا الذين واالهمال، االساءة ضحايا فاألطفال،
الكبار للتعلم من االستعداد لديهم يتدنى وبالتالي الثقة باآلخرين، بناء قادرين على غير يصبحوا قد الكبار، مع
تنظيم اآلخرين، وفي وانفعاالت مشاعر في فهم صعوبة األطفال هؤالء قد يواجه وأيضا خبراتهم. من واالستفادة

(Morrison, Frank, Holland, & Kates, 1999) جيلهم أبناء مع عالقات وتطوير اقامة وحتديد مشاعرهم، وفي

مرحلة في انحرافي سلوك في للتورط عرضة أكثر واالهمال، واالعتداء االساءة ضحايا األطفال أن أيضا، جند كما
التجربة لتلك يتعرضوا لم  الذين األطفال مع بعنف مقارنةً والتصرف البلوغ، مرحلة في أو جنائي املراهقة،

(Kelley et al., 1997; Maxfield & Widom, 1996; Widom, 1992)

األطفال أن أظهرت الدراسات األحداث، فبعض انحراف في التورط اطر امكانية تعرضهم تقدم، ملا يضاف
مثل احلمل املراهقة، سن وخاصة في مضطربة، القيام  بتصرفات دائرة ضمن واالساءة، يقعون االعتداء ضحايا
.(Kelley et al.,1997) اتلفة واملشاكل النفسية ادرات، التحصيل الدراسي املتدني، تعاطي العمر، هذا أثناء

هذهِ ملثل واالعتداء، االساءة ضحايا األطفال،  انزالق امكانية  مخاطر من وبالرغم التأكيد، يجب ذلك، ومع
املشاكل منحرفني ومتورطني في بالضرورة يصبحون ال الضحايا هؤالء معظم أن الواضح من أنه غير السلوكيات،

جنائية. مشاكل أية في بالضرورة التورط ليس كما أعاله، ذكرت كالتي األخرى، واملسلكيات املضطربة

وبني األطفال لالساءة واالعتداء واالهمال، تعرض بني عالقة هناك أن السياق، هذا في الدراسات بعض أثبتت كما
ادرات والكحول، وحتى لتعاطي قوياً عامالً تعتبر خاصة بصورة اجلنسية االساءة وأن والكحول، ادرات تعاطي

(Goldman et al., 2003) عليها االدمان

الصعاب: مواجهة على والقدرة واملرونة، احلصانة النفسية،

ذكرناها اعاله. التي اآلثار حسب التجربة هذه سلبياً من واالهمال، يتأثر واالعتداء لالساءة طفل يتعرض كل ليس
وتقلل  تصد أن بامكانها واحلصانة (resiliency) التي ( Protective Factors ) احلماية" "عوامل بعض يلي وفيما

: واالهمال لالعتداء واالساءة تعرض الذي الطفل جتربة حدة آثار من

األمل؛ ومشاعر من الذكاء، العالي املستوى بالنفس، والثقة الذات التفاؤل، تقدير مثل الشخصية، السمات (1)
.(Egeland,1993;Masten &Wright,1998) .الكبار من الداعمة والعالقات الدعم االجتماعي، (2)

لالطفال  االساءة مشكلة نحو التربويني املرشدين واجتاهات دراسة مفاهيم املهم من ملاذا
واهمالهم؟

التعليم وسلك والرعاية االجتماعية، النفسية، والصحة الصحية، اخلدمات ميادين مختلف في املهنيني مبقدور
مشكلة االعتداء من الوقاية في هاماً دورا يلعبوا ان عامة، العدالة وجهاز الشرطة وسلك واخلدمات التربوية،
للضحايا، والدعم والعالج احلماية املشكلة وتقدمي عالج خالل وذلك من اليهم واهمالهم، واالساءة األطفال على
جهة لذلك من األمر إذا احتاج قانونياً ومالحقتهم للمعتدين العائلي االجتماعي- والعالج النفسي- جهة، من

وواجباته املهنيه. مسؤولياته وحدود املهني تخصصه حسب كل أخرى؛
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والعالج، الوقاية توفير  أجل من تكاملية  بصورة  بينهم فيما التعاون  ويفرض  يستدعي الهدف،  هذا حتقيق
في القرارات صانعي على التأثير في جوهريا دوراً يلعبوا أن املهنيني هؤالء  وبامكان كما القانونية. واملالحقة 
الوزارات، تلك في والتربوية والصحية السياسات القانونية واالجتماعية صياغة في واملؤثرين اتلفة، الوزارات
االساءة مشكلة ملواجهة توضع التي االستراتيجيات على والتأثير األخرى، الرسمية وغير الرسمية وفي املواقع
في تشغيلهم يجب الذين اقامتها، واملهنيني يجب التي ماهية املؤسسات حتديد في لألطفال واهمالهم، والتأثير
يترتب التي املهنية بها، واالجراءات العاملني واملهنيني تلك املؤسسات ومهام وواجبات املؤسسات، ورسالة تلك

وقانونياً. وعالجياً وقائياً املشكلة - هذه مواجهة سبيل في اتباعها عليهم

املهني موقعهم وبحكم الرسمي، وغير التعليم الرسمي في مؤسسات ان املرشدين التربويني اثنان يختلف ال
حتقيق في ومركزياً هاماً ً دورا يلعبوا ان بامكانهم وعائالتهم، مع االطفال بالعمل لهم يخوّ الذي واملؤسساتي،

اعاله. جاء ما

يتأثر واهمالهم، لألطفال االساءة مشكلة مكافحة في لدورهم املهني واتصني املهنيني هؤالء أداء أن شك ال
الصعيد، هذا زمالئهم على وخبرة ومدى خبرتهم هذه املشكلة، حول العلمية معرفتهم مبدى بدرجة عالية
الدولة في السائدة الرسمية والتربوية والصحية والقانونية االجتماعية السياسة وطبيعة مبضمون يتأثر كما
فيها مبا العدالة( جهاز ومؤسسات الوقائية والعالجية اخلدمات نقص أو توفُّر ومدى املشكلة، لهذه التي تتصدى
ومدى السياسة، تلك تطبيق اتلفة في واملؤسسات املهن عمليا بني للتعاون االستعداد الشرطة)، ومدى سلك
املشكلة، تلك االدوار في مكافحة تلك جتاه الشخصية وآرائهم ألدوارهم تلك املؤسسات في املهنيني ودراية فهم
ومن ال، أمْ وقانونية اجتماعية اعتبارها مشكلة حيث من الظاهرة( بنظرة اتمع لهذه أيضا يتأثر أداؤهم كما
اعتبارها من بدال اتمع، في الرسمية وغير الرسمية املؤسسات عبر معاجلة املشكلة رؤيتهم ألهمية حيث
على املؤثرة العوامل من جانب الكثير الى ذلك كل ذلك)، وغير األسرة في عليها والتستر شخصية، مشكلة

 (Strachan- Peterson & Uraquiza, 1993).  (1998 يحيى، (حاج املشكلة هذه في مكافحة أدوارهم

املهنية الدراسات صعيد على احلادٌ النقص من خاصة، عامة وفلسطني العربي اتمع يعاني الشديد، لألسف
تعريفهم وخصوصا املشكلة- هذه نحو التربويني، املرشدين فيهم مبا املهنيني، واجتاهات ومفاهيم بآراء تتعلق التي
لتبليغ وعن إستعدادهم ، معها املؤسسات تعامل وطرق ألساليب وعيهم أسبابها، ومدى عن ومفاهيمهم لها،
من ذلك وغير واالهمال، لالساءة ضحيّة وقع طفالً والشرطة عند إكتشافهم االجتماعية الرعاية مؤسسات

بهذه املشكلة. املتعلقة اجلوانب

لسدّ ما ومحاولة ذلك النقص، من جزء على للتغلّب محاولة في الدراسة هذه وغيرها، جاءت هذه األسباب لكل
مدارس في التربويني العاملني املرشدين عند اجلوانب تلك حول األمبيريقية صعيد املعرفة على ثغرات من ميكن

البداية. في طرحناها كما الدراسة، أسئلة على االجابات خاللها من الفلسطينية، ولنفحص السلطة
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والعينة: الدراسة مجتمع

 
وبالتعاون أجريت الدراسةمعمجتمعاملرشدينالتربوينيالعاملني فياملدارساحلكوميةفيالسلطة الفلسطينية،

غزة. وقطاع الغربية والضفة في القدس الوزارة مديريات ة كافّ ومع والتعليم العالي، التربية وزارة مع التام

أي  ) احلكومية املدارس في يعملون يقارب 620 ما أصل من ومرشدة، ً 565 مرشدا من مكونة الدراسة عينة تناولت
اتمع املبحوث). مجمل من %91 تشكل على أسئلتها، الدراسة وأجابت شاركت في العينة التي نسبة أن

 ،  52.5% الذكور املرشدون شكل فيما  ،%47.5 كانت العينة  في االناث املرشدات  نسبة أن إلى االشارة، وجتدر
املعياري 7.19 عاما). وقد تراوحت  عاماً، االنحراف ل يساوي 34.44 املعدّ ) عاماً و60 عاماً 22 بني أعمارهم وتراوحت
الباقي أما ما بني 41 - 50عاماً، %13.2 و ما بني 31 - 40عاماً، و%48.4 30عاماً، - بني 22عاماً ما منهم %35.3 أعمار

أكثر. أو عاماً أعمارهم 51 كانت 3.1% فقد

الباقية  والنسبة القرى، و44.4% يسكنون ، %45.3 الدراسة في املشاركني من املدن يسكنون الذين وكانت نسبة
و %2.4  عازبون)، متزوجني ( غير املشاركني من أن %17.9 إلى هنا، وجتدر االشارة ايمات. يسكنون - %10.3 - منهم

أرامل. أو مطلقني فكانوا إما الباقي %0.7 أما 79% متزوجني، و- مخطوبني،

و 83.5% يحملون  ،( البكالوريوس قبل ما أي ) شهادة الدبلوم املتوسط واملرشدات املرشدين من %0.4 ويحمل
التربية،  في دبلوم مع الليسانس أو البكالوريس شهادة يحملون  %6.5 و الليسانس، أو البكالوريوس شهادة
شهادة  و 5.9% يحملون قبل املاجستير). البكالوريس وما ما بعد أي ) شهادة الدبلوم العالي يحملون %3.5 و

الدكتوراه. شهادة يحملون %0.2 و املاجستير،

االجتماعية،  اخلدمة في كان أعلى مؤهل علمي يحملونه الدراسة في املشاركني من %22.8 أن العينة، بينت كما
مؤهل  أعلى و9.4% كان االجتماع، في علم أو النفس علم في يحملونه علمي أعلى مؤهل كان 53.7% منهم بينما
التعليم، االدارة وأساليب مناهج اآلداب، (مثل االجتماع غير علم تخصص آخر مع علم النفس في هو علمي

أو  التربوي، النفسي، أو االرشاد االرشاد في هو علمي مؤهل أعلى كان %8.3 وعند ذلك)، وغير التربية، التربوية،
في تخصصات  يقارب 1% كان وما في التربية، هو يحملونه مؤهل علمي اعلى كان و4.7% منهم واآلداب، االرشاد

أعاله. املذكورة اخرى غير

ومعدل  = 3.44 أعوام)، معياري (انحراف 5.24 أعوام كان احلالية فقد الوظيفة في اخلبرة سنوات عدد معدل أما
عام).  5.22 = معياري (انحراف 6.4 سنوات كان سلك التعليم خبرتهم في سنوات

يعملون  الفلسطينية، السلطة مدارس في واملرشدات املرشدين من %19 يقارب ما ان أيضا، النتائج من تبني كما
مدارس. أربع أو ثالث في فيعملون الباقون %1.5 أما مدرستني، يعملون في %78.5 يقارب وما واحدة، مدرسة في
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و %2.4  القرى، مدارس في ، و- 50.9% يعملون املدن مدارس في يعملون املشاركني 46.7% من أن الدراسة، وأظهرت
يعملون  و 42% منهم الذكور، مدارس في يعملون واملرشدات املرشدين 41.6% من وأن ايمات. مدارس في يعملون

والذكور. االناث من مختلطة مدارس يعملون في %16.4 بينما اإلناث، مدارس في

في شاركوا الذين التربويون املرشدون يعمل فيها التي املدارس في التالميذ معدل عدد ان الدراسة، وأوضحت
ومعلمة.  فيها يقارب 35 معلم املعلمني واملعلمات عدد ومعدل وطالبة، طالبا 742 يقارب الدراسة،

و 0.4% يعملون  أكادميي، طابع تعليم مدارس ذات في يعملون في الدراسة، أنهم املشاركني من %96.4 أشار وقد
معاً. ومهني أكادميي تعليم طابع ذات في مدارس يعملون %3.3 تعليم مهني، و طابع في مدارس ذات

واحدة،  تدريسية فترة تداوم مدارس في يعملون الدراسة، شملتهم الذين واملرشدات، املرشدين من %78.5 وكان
في فترة  يعملون أشار 96.4% منهم بأنهم وقد اليوم. في الفترتني بنظام تعمل مدارس يعملون في %21.5 بينما

املسائي. الدوام فترة في فيعملون %3.6 الباقون بينما الصباحي، الدوام

االستمارة: وصف

وكان واملستقلة، الذاتية  التعبئة لتناسب  الدراسة، هذه في استخدمت التي  اإلستمارة، بتطوير قمنا لقد 
الحقاً نوضح وسوف ) سابقاً ذكرناها التي الدراسة أسئلة عن االجابة في تساهم معلومات الهدف منها جمع

(1) ملحق رقم أنظر ) االستمارة يلي وصف ملركبات وفيما االستمارة)، تطوير مراحل

سوسيودميغرافية: معلومات

لعينة الدراسة، السوسيودميومغرافي الوصف على التعرف بهدف وذلك أسئلة، ة عدّ املبحوثني على طرحنا لقد
: األسئلة تلك أهم ومن

والبنات  األبناء عدد االجتماعية، احلالة العمر، اجلنس، السكن، مكان املرشد، نطاقها في يعمل التي املديرية إسم
أو هذا املؤهل) يحمل (ملن البكالوريوس تخصص علمي، مؤهل ألعلى التخصص علمي، مؤهل أعلى وجد). إن )
التعليمية، عدد املرحلة حيث من وذلك املدرسة التي يعمل فيها املرشد، سنوات اخلبرة، مستوى عدد منه، أعلى
،(1) رقم ملحق أنظر ) من األسئلة وغيرها التعليم، نوع الصف، في الطلبة متوسط عدد املدرسة، في الطلبة

 ( 2 صفحة في األسئلة

االستمارة: في االجرائي ) تعريفها قياسها ( وأسلوب الدراسة التابعة في املتغيرات يلي، وصف وفيما

الطفل": األسرة على "إعتداء مفهوم تعريف

األسرة  إعتداء ملصطلح" واملرشدات املرشدين تعريف حتديد هذه الدراسة، أهداف من كان سابقاً، ذكرنا كما
لألسلوب بالنسبة ي. كمّ والثاني نوعي. كيفي – : األول أسلوبني باستعمال قمنا ولتحقيق ذلك الطفل". على
ملصطلح" العام  تعريفك هو  ما (1) : التاليني املفتوحني السؤالني املبحوثني على طرحنا النوعي،  – الكيفي 
نحو أطفالهم األهل يسلكها التي التصرفات هي ما أكثر، محددة وبصورة (2) و- األسرة على الطفل" ؟ إعتداء
.( ص.3 ،2+1 السؤالني ،(1) رقم (ملحق التصرفات تلك أمثلة على ذكر نرجوا الطفل" ؟ على إعتداء " وتعتبرها

األدبيات حسب – تصف حالة، وثالثني(35) املبحوثني خمسة على  طرحنا فقد ي، الكمّ لألسلوب  بالنسبة أما 
واجلنسية) والنفسية (اجلسدية من االساءة مختلفة حاالت – األطفال على االعتداء مجال في واملهنية العلمية
األسرية، احلياة في واقعية تكون أن املمكن من طبياً وتعليمياً وغيرها)، ووصف حاالت ) واهمالهم األطفال ضد
التعريفات العلمية حسب أو إهماله/ها، إليه/ها باالساءة والديها أحد قام طفلة، أو طفل قصة عرض يتم بحيث
وفق االجابة بحيث تكون على الطفل/ة، إعتداءاً تصف احلالة كانت إذا ما أن يحدد من املبحوث/ة، واملهنية، وطلبنا
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رقم ملحق أنظر ) جدا كبيرة بدرجة =5 و االطالق، على ال =1 ما بني تتراوح إجابات خمس من مكون سلم تدريجي،
.( 23-14 الصفحات حالة، كل بعد األول السؤال ،(1)

: االعتداء عن الناجم حجم اخلطر تقدير

بواسطة االعتداء، من مختلفة ألشكال الطفل/ة، تعرّض عن الناجم اخلطر حلجم تقدير املبحوثني قسنا لقد
املبحوث/ة من أعاله، طلبنا ذكرناها اخلمس والثالثني التي احلاالت من حالة كل عرض بعد التالي: طرح السؤال
أنظر ) قبل الذي ذكرناه من سلم االجابات في اخلمس التي حددناها االجابات بني من إجابة اختيار طرح تقديره/ها،

الصفحات 23-14 ).  حالة، كل 2 بعد رقم السؤال ، (1) رقم ملحق

: مشكلة " إعتبار" االعتداء على الطفل

مشكلة. " االعتداء على الطفل " التربويني املرشدين إعتبار مدى بدراسة قمنا لقد

األسرة إعتداء هل تعتبر التالي: السؤال طرح خالل من وكان األسلوب األول، أساليب. إتبعنا عدة ذلك، ولدراسة
مشكلة إجتماعية، ج) عائلية، مشكلة ب) شخصية، مشكلة أ) – لهم وإهمالها أطفالها الفلسطينية على
نعم، .1 يجيب من املبحوث/ة أن طلبنا تربوية.وقد مشكلة و) صحية، مشكلة هـ) قانونية/ جنائية، مشكلة د)

أعاله. الستة املذكورة املشاكل من أنواع كل نوع على عند االجابة وذلك متردد، .3 ال، .2

النحو هذا على أجاب ملاذا ح: يوضّ أن من املبحوث/ة طلبنا بواسطته سؤال مفتوح، بطرح قمنا السؤال، هذا بعد
أعاله. املذكورة الستة املشاكل أنواع من نوع بكل ارتباطا

فحصنا واملفتوحة، املغلقة األسئلة من مزيج من مركبة أسئلة، عدة طرح بواسطة فكان الثاني، األسلوب أما
على األسرة إعتداء " مع تتعامل فلسطني في  املؤسسات  كانت ما إذا حول: املبحوث/ة تقدير خاللها من
املؤسسات تتعامل  أن املبحوث/ة يفضل كان  وإذا وجنائية،  وقانونية  إجتماعية  مشكلة أنها  على األطفال"
وجنائية وقانونية، وطلبنا إجتماعية مشكلة أنها على على األطفال" األسرة "إعتداء مع فلسطني في الرسمية

األسئلة3-8 الصفحات 4-3). ،(1) رقم امللحق أنظر أجاب على هذا النحو( ملاذا ح يوضّ منه أن

: األسرة وبنات أبناء على الوالدين إعتداء أسباب حول التربويني مفاهيم املرشدين

وبنات أبناء على الوالدين إعتداء أسباب نحو التربويني مفاهيم املرشدين بفحص الدراسة، هذه في قمنا لقد
ي. كمّ والثاني نوعي، – كيفي :أحدهما ذلك بأسلوبني وقد مت األسرة،

"حسب تقديرك، ما التالي: املفتوح السؤال طرحنا على املبحوثني النوعي، فقد – الكيفي لألسلوب بالنسبة أما
صياغة املبحوث من طلبنا وقد " بناته؟ إحدى أو أحد أبنائه على لإلعتداء الوالدين أحد التي تدفع األسباب هي

ص.4). 9 رقم سؤال ،(1) رقم ملحق أنظر ) بكلماته اخلاصة إجابته

في  عليها متعارف عوامل على حتتوي عبارة، 41 املبحوثني على طرحنا فقد ي، الكمّ لألسلوب بالنسبة  أما
يحددوا  أن منهم األطفال، وطلبنا على لإلعتداء وأسباب ( risk factors خطر( عوامل أنها على العلمية، األدبيات
أحد على لالعتداء الوالدين بأحد سببا يدفع تشكل أو خطر، عامل العبارة حتتوي على أن يعتقدوا أي مدى إلى
على ال، =1 بني ما تتراوح مستويات  خمس من ن تدريجي مكوّ سلم  االجابة من بإختيار وذلك األسرة، أطفال

وسلوكية،  ونفسية وعقلية عوامل عاطفية واألسباب، فتتطرّق إلى قائمة العوامل أما .ً جدا قوي = 5 و االطالق،
ومنعزلة، إجتماعية شخصية غير صاحب عنيد، صارم، الوالد ( مثل ة عامّ املعتدي وبشخصيته بالوالد تتعلّق
على الكحول مدمن كئيب، والغضب، االحباط سريع الوالد خاصة، وتربيتهم عامة األطفال الوالد نحو معتقدات
بني الصراعات مثل الوالدين ( بني العالقة بديناميكية تتعلّق وعوامل اخلاصة)، العوامل من وغيرها أوادرات،
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تتعلق وعوامل الزوجية)، العوامل املتعلّقة بالعالقات من ذلك الزوجني، وغير بني االنسجام في املشاكل الزوجني،
تتعلق من العوامل األسرية)، عوامل شابه السكن، وما األسرة، ظروف دخل األسرة، حجم (مثل عامة باألسرة
من وغيرها نفسية، مشاكل من أو معينة إعاقة من يعاني الطفل الطفل، وجنس عمر (مثل الضحية بالطفل
رقم ملحق أنظر االحتالل) ( عن الناجم القهر ظروف (مثل اتمع في عامة بالطفل)، وظروف املتعلقة العوامل

.(25-24 الصفحات ،(1)

: األسرة أطفال أحد على الوالدين أحد إعتداء نحو املرشدين التربويني آراء

أي من تقديرهم في األسرة، وخاصة وبنات أبناء أحد على الوالدين إعتداء جتاه التربويني املرشدين آراء فحصنا لقد
يحق" هدف " ولتحقيق أي االناث، بناته احدى أو الذكور، أبنائه أحد على الوالدين االعتداء ألحد يحق" " احلاالت
أسئلة اآلراء بواسطة هذه فحصنا وقد االعتداء. أشكال من شكل وبأي االعتداء، بذلك القيام الوالدين ألحد

10 و- 11 بفروعها  السؤالني ،(1) رقم ملحق أنظر ) مفتوحة أسئلة وكلها لها، تابعة فرعية وأسئلة مركزية،
.(5 صفحة اتلفة،

: عليه/ها والديه/ها إعتداءات أحد بسبب الطفل/ة على الناجمة لآلثار التربويني تقديراملرشدين

الوالدين، أو أحد تعرضه/ها العتداء نتيجة الطفل/ة على الناجمة لآلثار التربويني املرشدين فحصنا تقدير لقد
وقد طلبنا  ( 6 صفحة ،12 رقم سؤال .(1) أنظر ملحق ) واحد مفتوح سؤال طرح بواسطة وذلك كليهما عليه/ها،

اخلاصة. أن يجيب عليه بكلماته مبحوث كل من

ومع احلاالت هذهِ مع العمل وجتربتهم في االعتداء، حاالت في التدخل نحو التربويني، املرشدين إجتاهات
أخرى: جهات

جتربتهم فحصنا كما االعتداء. حاالت في التدخل نحو التربويني املرشدين إجتاهات الدراسة، في هذه فحصنا لقد
صلة لها مهنية جهات ومع عائالتهم، ومع االعتداء، ضحايا مع األطفال – احلاالت هذه مثل في حول التدخل

أساليب. ة عدّ اتبعنا ذلك ولتحقيق باملوضوع.

الطالب، أحد على تعرّف قد املرشد إذا كان عام، حول سؤال من خالل طرح اجلانب، هذا ابتدأنا فحص لقد أوالً:
العالجية التي االجراءات هي وما احملدد؟ على الطالب التعرّف مت وكيف والديهم؟ أحد إلعتداء ضحية كانوا الذين
لم ولكنه إتباعها يود كان التي العالجية، االجراءات هي وما وملاذا؟ االعتداء، ضحية الطالب املرشد مع إتبعها
أنظر اإلجراءات ( تلك تنفيذ محاولته أثناء واجهها التي واملشاكل الصعاب هي وما وملاذا؟ تنفيذها ينجح في

الصفحات 7-6). فروعه، 13 بكل رقم سؤال ،(1) رقم ملحق

حول على مدى موافقتهم التعرّف بهدف املغلقة واملفتوحة، األسئلة من سلسلة املبحوثني على طرحنا ثانياً:
وما أطباء، شرطة، معلمني، مثل ) الفلسطينية السلطة في رسمية جهات أوعلى كان يترتب عليهم، اذا ما
الرسمية اجلهات هذهِ على أن يعتقدون وهل األسري، االعتداء األطفال ضحايا في إكتشاف وعالج التدخل شابه)
األسئلة ،(1) رقم ملحق أنظر ) ذلك. على التأثير في ً دورا تلعب التي العوامل هي وما ة، هذهِ املهمّ في املشاركة

.( صفحة 8 اتلفة، بفروعها 18 14-

تعاونهم مدى على التعرف بهدف واملغلقة، املفتوحة  األسئلة من سلسلة املبحوثني على ثالثاً: لقد طرحنا
في النفسيني و/أو األخصائيني اإلجتماعيني األخصائيني ومع فيها، التي يعملون في املدرسة املعلمني مع عمليا
اخلدمات سلك في العاملني املهنيني ممرضني و/أو غيرهم من و/أو أطباء ومع فلسطني، اتلفة في املؤسسات
جهات ومع احملاكم، و/أو  العام، املدعي و/أو الشرطة،  مثل، العدالة  جهاز في مختلفة جهات ومع الصحية،
وعالج إكتشاف بهدف وذلك سياسية)، و/أو عشائرية، و/أو دينية، جهات (مثل اتمع في غير رسمية مختلفة
التي املشاكل أو العراقيل هي وما نتائجه، كانت وماذا التعاون، ذلك مت االعتداء األسري، وكيف ضحايا األطفال



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية 39دراسة

بفروعها  األسئلة33-19  ،(1) رقم ملحق  انظر ) فلماذا؟  – التعاون هذا مثل يتم لم  وإن التعاون، ذلك واجهت 
.(13-9 الصفحات اتلفة،

في  األول مغلقني، يبحث سؤالني قبل، من وصفناها 35 التي ال احلاالت من كل حالة بعد طرحنا  لقد رابعاً:
أما املهني، املرشد تدخل احلالة، إلى في املوصوف/ة األسري االعتداء ضحية الطفل/ة حلاجة املرشد التربوي تقدير

تدخله املهني. إلى احلالة في املوصوف/ة املعتدي/ة الوالد/ة حاجة إلى تقديراملرشد في فيبحث الثاني، السؤال
ذكرناه من الذي اخلمس، االجابات سلّم من إجابة بإختيار السؤالني، هذين من واحد عن كل املبحوث أجاب وقد
بعد والرابع الثالث السؤالني رقم (1)، ملحق انظر ) (ً جدا كبيرة 5= بدرجة و- على االطالق ال، =1 ما بني قبل (أي

.(23-14 حالة، الصفحات كل

البالغ الشرطة الفلسطينية، السلطة مدارس في التربويني املرشدين استعداد مدى بفحص قمنا لقد خامساً:
على األسري حاالت االعتداء من حالة كل عن عملهم، منطقة في الشؤون االجتماعية ودائرة الفلسطينية،

: التاليني السؤالني بطرح وذلك أعاله)، وصفناها التي حالة 35 ال أي ) الطفل

للشرطة ؟ احلالة  عن للتبليغ االستعداد لديك هل (1)
االجتماعية؟ الشؤون لدائرة عن احلالة للتبليغ االستعداد لديك هل (2)

حسب إجابات، خمسة بني من إجابة خالل اختيار من السؤالني، هذين من واحد كل عن إجابته املبحوث وضع وقد
السؤالني رقم(1)، ملحق أنظر ) ،(ً جدا كبيرة بدرجة =5 و- على االطالق ال، =1 بني ما (أي أعاله املذكور السلم

.(23-14 الصفحات كل حالة، والسادس بعد اخلامس

في االستمارة. االجرائي) تعريفها ) قياسها وأسلوب الدراسة، في املستقلة للمتغيرات وصف يلي وفيما
: املرجعية األسرة في للعنف التعرض

أسرته/ها مع  املبحوث/ة حياة مراحل كل خالل املرجعية،  أسرهم في  للعنف  املبحوثني  تعرض درسنا لقد
التالية: باجلوانب االهتمام املرجعية،مع

الوالدين، بني واجلسدي والنفسي اللفظي العنف مشاهدة (1)
الوالدين، أحد قِبَل من واجلسدي والنفسي اللفظي للعنف الشخصية) التعرّض الشخصي(أي التجربة (2)

اإلخوة. قِبَل أحد واجلسدي من والنفسي اللفظي للعنف ( الشخصي (التعرّض (3)

 Conflict Tactic) مقاييس تكتيكات الصراعات من إستعملنا صيغاً مختلفة الثالثة، اجلوانب  هذه ولقياس
 Murray Straus)) ستراوس موري األسري، العنف في املتخصص الباحث صياغة من وهي  ،(Scales- CTS
اتلفة للعنف األشكال لدراسة املقياس، بهذا العالم في الدراسات من الكثير استعانت Straus ,1979))، وقد

 e.g, Haj- Yahia, 1991, 2001; Haj- Yahia & Abdo-) الفلسطيني في اتمع أجريت فيها دراسات األسري، مبا
.(Kaloti, 2003; Haj- Yahia & Dawud- Noursi, 1998

في ،(Validity) والصدق (reliability) الثبات من عالية مبستويات يتميز املقياس هذا أن برهنت الدراسات، حيث
استعملناها التي العربية للصياغة بالنسبة  أما فيها. لَ استُعمِ التي اللغات  ومبختلف اتلفة، صياغاته

أن 10 منها  حيث ، (Violent and abusive act) عنيفا لفظا أو 17 تصرّفا من نة مكوّ فهي الدراسة، هذهِ في
ميكن  التصرفات، تلك من إثنني أن التنويه العنف اجلسدي، (يجب تقيس و9 والنفسي اللفظي العنف تقيس
انهما على احتسابهما ميكن الوقت، نفس وفي والنفسي،  اللفظي  العنف يقيسان أنهما  إحتسابهما على

املقياس). في 8 و 10 رقم التصرفات وهي العنف اجلسدي، يقيسان
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: كاآلتي إجابات ست إجابة من بني بإختيار من التصرفات احملددة كل واحد على يجيب أن املبحوث، من طلبنا وقد
ً كثيرا حني آلخر(3-5 مرات)، 4= من =3 مرتني)، أو (مرة ً نادرا =2 االطالق، على 1=ال، وهو واحد سلم على منها خمس
السلم،  ذلك مع إنسجام ليست على االجابة السادسة، فهي وأكثر )، أما مرة 11 ) ً جدا كثيراً =5 ،( 6-10 مرات )
في أسرته العنف من مختلفة ألشكال تعرّضه مدى  املبحوث ر يتذكّ ال أن املمكن من أذكر، حيث ال =6 وهي

.( 28-26 الصفحات ،(1) رقم ( أنظر ملحق املرجعية

: األسرة ضبط الوالدين ألطفال نحو اآلراء

من أجل فقد إستعنا األسرة، ألطفال الوالدين ضبط مستوى صعيد على آراء املرشدين التربويني قياس بهدف
(Scott,1940) مقياس سكوت عبارة حسب 30 أصل  من عبارة  12 من نة مكوّ مختصرة بصيغة ذلك حتقيق

 Attitudes Toward” االنكليزي: بنصها أو  أطفالهم"، لفعاليات الوالدين ضبط نحو "آراء  : األصلي وعنوانه
“Parental Control of Children's Activities

يتمتّع أنه منه، وأثبتت مختلفة بصيغ أو املقياس، بهذا استعانت اال هذا في السابقة الدراسات من الكثير
روا عن رأيهم نحو كل يعبّ املبحوثني، أن من طلبنا لقد .(validity) والصدق (reliability) الثبات من عالية بدرجات
=1 بني ما تتراوح تدريجية، خمس إجابات من مكون سلم إجابة من بإختيار عشر، وذلك االثني العبارات عبارة من

.(29 ص ،12-1 العبارات رقم (1)، ملحق أنظر ) ً جدا 5= موافق و ً جدا أعارض

:(Familism) نحو العائلية اآلراء

عالقات عائلية احلفاظ على في الفرد حرص مبدى يعرف أو ما ،(familism) العائلية نحو املبحوثني قياس آراء مت لقد
الفردية. مصلحته على وتكاتفها أسرته مصلحة وتفضيل قوية،

للعائلية  بارديس مقياس من ( عبارة  16 أصل من عبارات ثمانية ) مختصرة بصياغة إستعنا ذلك، لتحقيق
من عالية هذا املقياس يتحلى بدرجات أن (Blair,1972) بلير أكد (Blair, 1972)(Bardis Familism Scale). لقد
بني إجابة من بإختيار املقياس، هذا عبارات من عبارة كل نحو آرائهم عن املبحوثون وقد عبّر والصدق. الثبات
العبارات رقم (1)، ملحق (أنظر ً جدا 5= موافق و ،ً جدا أعارض =1 ما بني يتراوح تدريجي سلّم على خمس إجابات

.(29 ص. ،20 13-

: األطفال عقاب نحو اآلراء

أخذناها  عبارات ثالث من مكون مقياس األطفال، بواسطة عقاب نحو التربويني املرشدين قمنا بفحص آراء لقد
عن آرائهم، املبحوثون وقد عبّر من قبل. وصفناه الذي " األسرة ألطفال الوالدين ضبط نحو اآلراء " مقياس من
=5 و ،ً جدا معارض =1 بني ما أي أعاله، حسبما وصفناه خمس إجابات مكون من مقياس متدرّج، من إجابة بإختيار

صفحة 30). بداية 1-3 في العبارات ،(1) ً (انظر ملحق رقم موافق جدا

: الطفل حقوق نحو اآلراء

الطفل: مصطلح حلقوق التعريف التالي بطرح قمنا وذلك بعد أن الطفل، حقوق املبحوثني نحو فحص آراء مت لقد
التصرفات أو القرارات تلك كانت وإن حتى القرار، في وحريته االختيار الطفل في حلريّة يتطرّق الطفل"، "حقوق

الطفل". بيئة في مقبولة غير

على أنت حال، أو شروط أو ظروف، أي حتت : التالي السؤال املبحوثني على طرحنا التعريف، هذا  طرح بعد
سلباً يؤثر ال أن األمر طاملا ) ممكنة شروط أربعة بطرح قمنا السؤال هذا وبعد الطفل؟ حقوق اجناز لدعم إستعداد
السلطة في أجهزة وعلى األطفال، بيئة أشخاص من سلطة سلطة املعلمني، على الوالدين، على سلطة على
ن مكوّ تدريجي على سلم الشروط، من هذه واحد كل نحو رأيه أن يحدد مبحوث، كل طلبنا من وقد الدولة)،
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،4-1 االسئلة رقم (1)، ملحق (انظر .ً جدا عالية 5= بدرجة و- على االطالق ال، =1 بني خمس إجابات تتراوح ما من
.(30 ص. نهاية في

احلق في ااالت األربعة التالية: األطفال في حقوق وحتقيق دعم املبحوثون يؤيد مدى أي إلى فحصنا أيضاً، كما
أن يُسمع دون ال يعاقبوا بأن واحلق باألمان، احلق موضوع، كل رأيهم في قول في احلق اخلصوصيات، على احلفاظ
اخلمسة ر األطُ في األطفال حقوق التربويون املرشدون يؤيد مدى أي إلى أيضاً، كما وفحصنا املشكلة. في رأيهم

السلطة، والقضاء. جهاز احمللي، اتمع العائلة، التربية والتعليم، التالية:

السلم اجابات في خمس بني من إجابة بإختيار اجلوانب، هذه واحد من نحو كل رأيه، مبحوث عن كل وقد عبَّر
في  تليها التي  4- 1 واألسئلة صفحة 31، 1- 4 في األسئلة- ،(1) رقم امللحق ( انظر أعاله املذكور التدريجي

الصفحة). نفس

االستمارة: تطوير إجراءات

ة بعدّ النهائية، بصيغتها أن أصبحت الى في هذه الدراسة، استخدمت االستمارة، التي تطوير عملية مرت لقد
 .ً جدا حيويّة (Conceptual) ومنهجيّة مفهوميّة مراحل

وذلك الدراسة، وطاقم فلسطني، األطفال- فرع عن للدفاع العاملية احلركة  إدارة إجتمعت األولى، املرحلة في
معها سوف يتعاون ، واجلهات التي تتناولها سوف التي واملواضيع الدراسة، وأهداف الدراسة، مجتمع لتحديد
في العالي والتعليم التربية  وزارة مع التعاون على االختيار وقع املشروع، (حيث هذا لتحقيق الدراسة طاقم

الفلسطينية). السلطة

وغير كاجلدول الزمني، حتقيقها ، في جهة كل من املتوقعة الدراسة، واملسؤوليات تنفيذ إلجراءات التطرق مت كما
واالدارية. النظرية واملفهومية/ واملنهجية اجلوانب االجرائية من ذلك

أولى مسودّة إعداد على األطفال، عن للدفاع العاملية في احلركة الدراسة عمل طاقم فقد الثانية، املرحلة في أما
األولية. على الصياغة املوافقة احلركة ألخذ على إدارة عرضها ، ومت لالستمارة

والتعليم  التربية وزارة في يعملون تربوي مرشد  24 على بعرضها الدراسة طاقم  قام الثالثة،  املرحلة في
العلوم في العلمي البحث ومناهج النفسي، خبراء في االرشاد ثالثة الفلسطينية، وعلى السلطة في العالي
نحو آرائهم وإلبداء ،(pilot-study) أولي إسترشادي وذلك كبحث االحصاء، وفي والتربوية والسلوكية االجتماعية
مدى أجلها، من بنيت التي واألهداف بالغرض االيفاء على قدرتها ترتيبها، لغوياً، وضوحها حيث: من االستمارة،
موافقتهم ومدى ، ةً خاصّ االستمارة تعبئة وفي ، عامةً الدراسة هذه في للمشاركة املبحوث اتمع إستعداد
وأيضاً بل ونظرية ، منهجية ناحية من ليس فقط في االستمارة، إستعملناها التي واملصطلحات املفاهيم على
مفاهيم إستعمال عدم على الدراسة طاقم من حرصا وذلك املصطلحات واملفاهيم، اتمع ملثل تلك تقبل مدى
اتمع ولدى عامة، اتمع في الفهم سوء  أو  احلساسية، بعض تخلق قد أسئلة صياغة أو ومصطلحات،

ة. خاصّ املبحوث

األسئلة في استعملناها التي حول ساللم االجابات فيه املشاركني آراء تلقي االسترشادي، البحث واستهدف كما
حيث (وخاصةمن املفتوحة واألسئلة االستمارة، في استعملناها التي للمقاييس األولية املغلقة، واملصداقية

واملنهجية. واملفهومية واملالحظات اإلجرائية اآلراء من ذلك وغير االستمارة، وطول وسهولة حتليلها)، وضوحها
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قمنا ومن ثم جديد، من أسئلتها بعض وصياغة االستمارة، قمنا بتعديل واملالحظات، اآلراء تلك تلقي كل بعد
موافقتهم النهائية عليها. تلقينا حيث العالي، والتعليم التربية وزارة في اخلبراء طاقم على بعرضها

البيانات: وتفريغ االستمارة توزيع اجراءات

اتلفة االرشاد في دوائر املهنية مع الطواقم التام بالتعاون تنفيذ الدراسة فقد مت مرة، من أشرنا أكثر ما وفق
الفلسطينية. الوطنية السلطة في العالي والتعليم التربية وزارة في

التالي: النحو على التعاون جاء وقد

ذكرنا كما عرضها، مت األطفال، عن للدفاع احلركة العاملية في املهني الطاقم بواسطة تطوير االستمارة بعد (1)
أجل التعاون من موافقتهم على وأخذ حولها، آرائهم لتلقي وذلك الوزارة، في املهنية الطواقم على قبل، من

الوزارة. مدارس املرشدين التربويني في على الحقا توزيعها
في الطواقم تلك  مندوبي من  تلقيناها التي واملالحظات اآلراء على  باالعتماد االستمارة، تعديل بعد (2)
الوطنية السلطة  مدارس في العاملني التربويني،  املرشدين من عينة على قبلي، كبحث عرضها مت الوزارة،

الفلسطينية.
لها. النهائية الصياغة جرى اعداد ثم االستمارة، مت تعديل مالحظاتهم، الى وباالستناد (3)

العامة االدارة مع التام بالتعاون وذلك املدارس، تلك في املرشدين التربويني العاملني على االستمارة توزيع (4) جرى
بتوزيعها قاموا حيث العالي، والتعليم التربية وزارة في التربوي واالرشاد املدرسية الصحة ومركز للتخطيط،
العاملني على املرشدين التربويني بتوزيعها قاموا بدورهم، وهؤالء املديريات، في التربوي االرشاد على أقسام
املهنية الطواقم أشرفت وقد أعاله. املذكورتني للدائرتني بجمعها واعادتها قاموا ثم ومن املديريات، في مدارس
التام بالتعاون وذلك وحتليلها، البيانات تفريغ كل اجراءات على الوزارة، في للتخطيط العامة االدارة في والفنية
فلسطني. فرع األطفال/ عن للدفاع احلركة العاملية قبل من واحملدد الدراسة، على املهني املشرف الطاقم مع

االحصائي: التحليل

الدراسة نتائج حتليل في اتبعنا ولهذا مغلقة، وأخرى مفتوحة اسئلة على االستمارة احتوت من قبل، ذكرنا كما
الكمية. البحوث في املتبعة االحصائية االختبارات وبعض النوعية، الكيفية- البحوث في املستخدمة األساليب

حدة، على كل األسئلة تلك كل سؤال من املفتوحة على االجابات بتفريغ قمنا االسئلة املفتوحة، حتليل في
كميا، قمنا بتفريغها ثم االجابات، لتلك ممثلة بعبارات ترميزها ثم حرفيا، ومن االجابات بتلخيص حيث قمنا
طرح آثرنا فقد املفتوحة، وكثرة االجابات وبسبب غنى ولكن ،(SPSS) ببرنامج احلاسوب ذلك مستعينني في

الحقا. سنالحظ كما سؤال، كل عن االجابات في السائدة األساسية واالجتاهات املركزية، ملخص األمناط

الدراسة اسئلة مع وانسجاما ،(SPSS) البرنامج احلاسوبي بنفس مستعينني املغلقة، االجابات بتفريغ قمنا كما
التالية: التحليالت باجراء قمنا قبل، من ذكرناها التي

تلك  وخاصة للدراسة، املركزية من االسئلة سؤال كل عن االجابات في (frequencies) التكرارات فحصنا لقد (1)
هذا القادم من الفصل في االحصائية اجلداول في بعرضها وسنقوم التابعة، تقيس املتغيرات التي االسئلة
عرضنا للجداول في أننا الى التنويه، يجب وهنا، لها. واالنحراف املعياري االجابات وطرحنا متوسط كما التقرير،

قبل. من التي طرحناها اسئلة الدراسة منسجمة مع عرضها بصورة على حرصنا
حتليل مبقياس استعنا الدراسة، في التابعة املستقلة واملتغيرات املتغيرات بني العالقة قياس قوة أجل من (2)
في املستقلة املتغيرات الى التابعة املتغيرات في التباين ايعاز مدى ولقياس ،(regression analysis) االنحدار

 multiple regression) املتغيرات متعدد االنحدار مبقياس مستعينني احصائية باجراء حتليالت قمنا الدراسة،
.(analysis
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فقد قمنا أخرى، جهة من جهة، ولتسهيلها على القارئ، التحليالت من هذه لنتائج الهائل الكم وبسبب ولكن،
اصص للنتائج. الفصل في وليس الدراسة، من الفصل األخير في تلك النتائج عن مقتضب ملخص بطرح
البحث في املتخصصة املهنية الطواقم مع التام بالتعاون التحليلية متت االجراءات هذه كل أن نؤكد، وهنا

اشرافهم التام. وحتت العالي، والتعليم التربية وزارة في االحصائي والتحليل العلمي
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طرحناها األسئلة التي حسب مرتبة وهي الدراسة، اليها خلصت التي النتائج بعرض الفصل، سنقوم هذا في

قبل. من

األسرة؟ في االطفال االعتداء على ملشكلة التربويني املرشدين تعريف هو ما

على االسرة العام "العتداء تعريفهم أي املفتوح، السؤال هذا على الفلسطيينني التربويني املرشدين اجابات من
اجلسدي والنفسي االعتداء اشكال ملعظم على وعيهم تدل يطرحون اجابات منهم، عالية نسبا جند أن الطفل"،
أشكال من شكل لكل تطرقت التي االجابات نسب اختلفت وان العلمية، األدبيات في عليها املتعارف واجلنسي

نسبة  بينما األطفال، على اجلسدي لالعتداء تطرقت منها) %96 عن يقل (ما ال االجابات معظم أن حيث االعتداء،
ذلك  من أقل ونسبة األطفال، على والنفسية اللفظية االعتداءات الى تطرقت االجابات) من %89 يقارب (ما أقل

األطفال. على اجلنسية االعتداءات الى تطرقت االجابات) من %83 يقارب (ما

االجابات الكثير من أن أهمها، ومن االجابات، في برزت التي واألمناط القضايا بعض الى هنا التنويه ولكن، علينا
االساءة أشكال لكل تطرق منها بينما القليل واحلادة، املتكرره اجلسدية واالساءة اجلسدية، لالعتداءات تطرقت
بني االعتداء ميزت بسيطة) كانت نسبة من االجابات (وان وحدتها.  وهناك تكرارها مدى عن النظر بغض اجلسدية،
وتأديبه" حسبما الطفل لتهذيب " التهجم الهادف املبحوثني، وبني بعض حسب تعبير يبرره" ما يوجد ال الذي "
من أطفال طفل أي بتشجيع الوالدين قيام تطرق الى أي املبحوثني، اجابات في جند لم االجابات. كما بعض في جاء

كشكل من أشكال االساءة للطفل. وذلك ( السرقة مثل ) وانحرافية أخالقية ال بصورة للتصرف األسرة

من  مختلفة ألشكال تطرقت ) قد و %50  %20 بني ما ) املفتوحة االجابات من بها بأس نسبة ال هناك كانت
من بسيطة أن نسبة الى أيضا جتدر االشارة هنا التعليم. من واحلرمان والصحي التربوي االهمال وخاصة االهمال،
اعتبرها وقد أطفال األسرة، نحو أحد الوالدين من تصدر لسلوكيات مختلفة تطرقت قد (%10 يقارب ما ) االجابات
أنها العلمية على األدبيات في تعريفها يتم ما نادرا أنه اال االعتداء واالساءة، أشكال من شكال أنها على املبحوثون
مثل كتصرفات التربويون طرحها املرشدون التي االجابات بعض ونخص بالذكر األطفال، على أشكال االعتداء من

السياسي. والعنف لألطفال، األسرية والرعاية التربوية األمناط استعمال في والتذبذب الزائد، الدالل

العلمية األدبيات في عليها واملتعارف احلاالت التي طرحناها عليهم، حول املبحوثني مبراجعة اجابات قمنا اذا أما
 ،(  "1" رقم جدول  أنظر ) األطفال على األسري واالهمال- االساءة – االعتداء من مختلفة تصف أشكاال بأنها
أعلى أن لوجدنا االعتداء، شكال من أشكال تصف احلالة بأن معارضتهم أو موافقتهم مدى منهم حتديد وطلبنا
واعتداء جنسي، واعتداء الطفل، على اعتداء أخالقي بأنها حاالت متعارف عليها عن عند املبحوثني هي موافقة

جسدي.

بدرجة أو ،(%13) كبيرة بدرجة أو ،(%2.4) متوسطة بدرجة موافقة عن عبّروا املبحوثني من %97.2 أن فمثال، جند
ادرات  لنقل عاما 12 عمرها التي بابنته بادرات ويستعني يتاجر "أب تصف التي احلالة على (%81.8) ً جدا كبيرة
رقم (10) و – (11) أيضا احلاالت أنظر رقم (1) في اجلدول (3) رقم احلالة ) الطفلة. على اعتداء حالة أنها على لزبائنه"

املتشابهة). احلاالت من وغيرها ،(31) ) و و (24
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والكبيرة  املتوسطة بني تراوحت متفاوتة من املوافقة، درجات عبروا عن املبحوثني من %97.5 يقارب وجدنا أن ما كما
مختلفة األخيرة بأجسام اآلونة في يعتدي عليها أبوها أعوام، 9 عمرها طفلة " تصف التي احلالة حول  جدا
أنها على ((1) رقم اجلدول 5 في رقم احلالة جسمها" ( اجلراح على آثار ظهرت حيث شابه). وما حزام، (حذاء،
اجلسدي االعتداء حاالت من وغيرها (1) و (12) و (16) و (19) احلاالت أيضا أنظر تلك الطفلة ( على اعتداء حالة

.(1) رقم اجلدول في

جدا،  وكبيرة متوسطة املوافقة، تراوحت بني من متفاوتة عبروا وبدرجات قد املبحوثني من %98 كما وجدنا أن
صور اباحية، بينما  على معه باالطالع لها أخيها يسمح أن تقول عاما، 12 احلالة التالية: "طالبة عمرها أن على
لقد اعتبر رقم (1)) في اجلدول (35) رقم احلالة (انظر لديها" اجلنسية التربية الغناء ذلك يفعل انه يقول: األخ

ذلك اجلدول). في 34 رقم احلالة أيضا (أنظر للطفلة جنسية اساءة عن تعبّر احلالة، هذه املبحوثون أن

أنه مع لالطفال، االساءة النفسية حول حاالت املبحوثني لدى الوعي من عالية درجات وجدنا ذلك، الى باالضافة
روا  عبّ املبحوثني من %94 األطفال. فمثال، جند أن على واجلنسي واجلسدي حلاالت االعتداء األخالقي وعيهم من أقل
7 أعوام  عمره طفل " : اساءة للطفل تعبّر عن على أنها التالية احلالة  على املوافقة من متفاوتة درجات عن
ملصلحته يهدده يقول انه األب ذلك. في استمر اذا التناسلي عضوه سيقطع بأنه يهدده والده نومه، اثناء يبّول

املبحوثني  من %85 يقارب ما أن جند – آخر ومثال .( رقم (1) في اجلدول (6) رقم احلالة ) أثناء النوم" التبول ليكف عن
من شكل عن تعبّر التالية احلالة أن على جدا، وكبيرة متوسطة بني املوافقة، تترواح من متفاوتة درجات عن عبّروا

سيئة  تصرفاته ان أمه عليه، قائلة والديه ازداد صراخ طالق منذ عاما، 18 "طالب عمره للحدث: االساءة أشكال
احلاالت املشابهة من وغيرها احلاالت (13) و (17) أيضا أنظر رقم (1) في اجلدول (2) رقم (احلالة أبيه" تصرفات مثل

.((1) رقم اجلدول في

والطبي، والصحي التربوي االهمال من مختلفة حلاالت املرشدين التربويني، لدى به بأس ال وعيا أيضا، الحظنا وقد
اعاله. ذكرنا كما واالساءة، االعتداء حلاالت وعيهم من مستوى أقل أنها بدرجات اال

وكبيرة  تتراوح بني متوسطة املوافقة، من متفاوتة مستويات عبروا عن قد من املبحوثني، %91.3 أن وجدنا فمثال،
في  صعوبة من يعاني أعوام،  7 عمره طفل " : االهمال من أشكال شكال تصف التالية احلالة أن على  جدا،

رقم (1). في اجلدول (4) رقم احلالة ( أنظر بانتظام" الدواء له ال يقدمان والداه الهضم،

التالية  على أن احلالة املوافقة، درجات متفاوتة من عن عبّروا قد املبحوثني، من %96 يقارب أن ما آخر، وجدنا مثال
يطلب  الذي أبيها، مع تعيش والديها طالق منذ عاما، 14 عمرها "طالبة االهمال: أشكال من شكال تصف
مثال وفي رقم (1). في اجلدول (7) رقم احلالة (أنظر أجل القيام بأعمال البيت" عن املدرسة من تتغيب أن منها

شكال من  تصف التالية احلالة أن درجات متفاوتة، على عن عبّروا قد املبحوثني من %76 يقارب – جند أن ما آخر
به  أوصى الذي الصحي الغذاء لها يشتريان ال والديها ان تقول: عاما 14 عمرها طالبة " : للطفلة أشكال االهمال
رقم (1)  في اجلدول (28) رقم احلالة أنظر ذلك" ( نحو واألسف الندم أبديا معهما املرشد وعندما حتدث الطبيب.
مختلفه أشكاال تصف التي املشابهة احلاالت من وغيرها 8) و- (9) و_ (14) و- (15) و- (18) و- (22) ) احلاالت أنظر

.(1) رقم اجلدول األطفال في اهمال من حاالت
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األطفال على االعتداء حلاالت التربويني املرشدين تعريف :(1) رقم جدول
املئوية) بالنسب (األرقام

ابنه / هل الوالد/ة يعتدي / تعتدي على
املئوية) بالنسب األرقام ابنته؟ (

للحاالت مختصر وصف
املتوسط12345*

االنحراف
املعياري

.1
عاما،   13 العمر من تبلغ طالبة
يدفعها بقوة عنها. راض أباها غير
انها أخبرتك األرض. على  ويوقعها
القلق. من وتعاني أبيها من تخاف

3.39.115.643.728.33.851.04

.2
طالق  منذ عاما، 18 عمره طالب
قائلة أمه عليه،  ازداد صراخ والديه 
تصرفات مثل سيئة تصرفاته ان

أبيه.

4.211.723.539.720.93.621.07

.3
ويستعني بابنته، بادرات يتاجر أب

ادرات  لنقل عاما، 12 عمرها
لزبائنه.

1.812.41381.84.720.73

.4
من  يعاني أعوام،  7 عمره طفل
يقدمان ال والداه الهضم، صعوبة

بانتظام. الدواء له
2.95.713.439.638.34.051

.5

أبوها  أعوام،  9 عمرها طفلة
األخيرة اآلونه في عليها يعتدي
وما حزام (حذاء مختلفة بأجسام
جروح على آثار هنالك شابه ذلك).

جسمها.

1.512.524.870.24.610.72

.6

أثناء  يبول  أعوام   7 عمره طفل
سيقطع بأنه يهدده  والده  نومه،
بذلك. استمر اذا التناسلي عضوه
ملصلحته يهدده انه  يقول األب

النوم. أثناء التبول عن ليكف

3.12.96.430.756.94.350.95

.7
طالق  منذ عاما، 14 عمرها طالبة
ويطلب أبيها، مع تعيش والديها
من املدرسة عن تتغيب  أن منها

البيت. بأعمال القيام أجل

12.79.540.8464.28
0.82

.8
بيت في  أطفالها مع أسرة تعيش 
وفي كريهة، روائح منه تنتشر
من الكثير تتنتشر  البيت  ساحة

الفئران.

3.95.318.438.4343.931.08

.9
من البالغ ابنه وجود أثناء يدخن أب

االبن يعاني  بجانبه، أعوام 6 العمر
مرض ” التنفس. في صعوبات من

“Asthmaِ الربو

1.83.67.232.754.74.350.90

جدا كبيرة بدرجة =5 كبيرة بدرجة =4 متوسطة  3= بدرجة قليلة بدرجة =2 االطالق على ال =1 *
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.10

ابنها آلخر من من حني األم تطلب
11 عاما أن يسرق  البالغ من العمر
األم احلانوت. من  احلاجيات  بعض
لألسرة االقتصادي الوضع تقول ألن

سيء.

1.513.524704.600.73

.11
زبائنه ويحضر بادرات يتاجر رجل
البالغ من ابنه لشرائها، الى البيت

بذلك. علم سنوات 10 العمر
1.31.35.423.368.74.570.77

.12
 11 العمر من البالغ ابنه يضرب أب
األب مؤخرته،  على بالعصا عاما 
ابنه ليصبح  ذلك يفعل أنه عي  يدَ

حقيقيا. رجال

1.52.813.836.645.44.220.89

.13

اخلارجي والدان يسخران من املنظر
 14 العمر من البالغة البنتهما
ذلك يفعالن أنهما يدعيان عاما.
على احملافظة في  لتشجيعها

من وزنها. صحتها، والتقليل

1.95.814.342.335.74.040.95

.14

أبلغ  9 سنوات، العمر من يبلغ طفل
بطنه في آالم من يعاني أنه والديه
يهتما لم أنهما اال االسهال، ومن
ممرضة الى توجه لهما.  قاله مبا
يعاني أنه وتبني ففحصته املدرسة

اجلفاف. من

3.23.99.136.447.44.210.98

.15
سنوات   10 العمر من يبلغ طفل
عن يتغاضيان والديه أن يقول:

التعليمية. صعوباته
3.4519.847.8243.840.96

.16
أمه  ان يقول: 9 سنوات عمره طفل
بقبضة تضربه األخيرة اآلونة في

وكتفه. ظهره على يدها
1.95.617.33936.24.020.96

.17
سنة   11 العمر من تبلغ طالبة
تقول: أن والديها ينتهزان كل فرصة

في الدراسة. لتذكيرها بفشلها
1517.246.83040.87

.18
تقول:  عاما  13 عمرها طالبة
جهاز لها يشتريا لم والديها أن
قبل الطبيب به أوصى الذي السمع

لديها. السمع لصعوبة عام

23.26.637.3514.320.88

.19

أن  تقول: عاما  15 عمرها طالبة
على آلخر  حني من  تصفعها  أمها
ذلك تفعل انها تقول: األم وجهها،
لتعليماتها ابنتها تصغي كي

وطلباتها.

1.13.711.438.944.94.230.87

.20
8 أعوام يقول:  العمر يبلغ من طالب
تلقى ال تصرفات تصرف كلما أنه
بأنها تهدده أمه  لدى  استحسانا

ذلك). تفعل ال أنها (اال ستضربه

8.816.235.129.110.83.171.1
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.21
كثيرا  يتغيب 15 عاما عمره طالب
انهما والداه يقول املدرسة، عن
عن بالتغيب البنهما يسمحان

ذلك. بحقه في الميانهما املدرسة

1.33.411.343.340.74.190.86

.22
طالبا أن تقول: املدرسة ممرضة 

بعض  يتلق لم عاما  12 عمره
عليه يترتب كان التي التطعيمات

طفولته. في تلقيها

2.14.113.433.546.94.190.96

.23

أن  تقول: عاما  13 عمرها طالبة
أمل بخيبة  شعرت كلما أمها 
بأجسام تقذفها تصرفاتها، من
ما أو صحن  حذاء  (مثل  مختلفة 

ذلك). شابه

12.49.641.745.34.280.81

.24

عاما   12 العمر من يبلغ  طالب
ألحد يسمحان والديه أن يقول:
مسروقة أغراض  باخفاء األقارب 
اخوته وباقي الطالب بيتهم، في

مسروقة. األغراض يعرفون أن

2.14.110.533.3504.250.95

.25

ان  تقول: أعوام  8 عمرها طالبة
الوجبات لها يحضران ال والديها 
يقول منتظمة. بصورة الغذائية
لتربيتها ذلك يفعالن الوالدان أنهما

االستقاللية. على

35.422.740.228.73.860.99

.26

أن  يقول: أعوام  8 عمره طالب
من رجوعه بعد منه يطلبون أهله
حانوتهم في معهم البقاء املدرسة
متأخرة ساعة حتى ملساعدتهم

الشمس. غروب بعد

2.2620.44328.43.890.96

.27

ان  يقول: عاما  11 عمره طالب
نوعية بخصوص  ينتقدانه والديه 
فراغه وقت يقضي الذين األصحاب
عالقاته قطع منه ويطلبون معهم،

بهم.

16.527.534.116.35.62.671.1

.28

ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
الغذاء لها  يشتريان ال والديها
الطبيب، به أوصى الذي الصحي
أبديا معهما  املرشد حتدث  وعندما

ذلك. نحو واألسف الندم

8.415.425.331.619.33.381.2

.29

ان  تقول: سنوات  9 عمرها طالبة
عن دائمة بصورة تتغاضى أمها
األم املدرسة. في اجليدة  اجنازاتها
تصرفاتها تعتبر ال انها تقول:
مباشر غير أسلوبا  بل  تغاضيا،
من املزيد على ابنتها  لتشجيع

التعليم. في االجنازات

5.615.930.733.314.43.351.08
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.30
ان  تقول: أعوام  10 عمرها طالبة
األخيرة اآلونه في آراءها، تنتقد أمها
من الليل في تتبول  الطالبة  بدأت

جديد.

1.94.115.644.533.84.040.91

.31

الطالب أحد ان يقول: املعلمني أحد
الطالب  من يسرق عاما 12 عمره
األب نقودهم. وأحيانا أقالمهم
يفعل أن ابنه  من طلب انه  يقول
ما الطالب  من ليستعيد ذلك
عن يدافع أن وليتعلم منه، سرقوه

نفسه.

1.71.56.533.656.74.420.82

.32

أباه  ان  14 عاما يقول: عمره طالب
يتنازل أن ال عليه ويشجعه يصرخ
يرد وأن عليه  يعتدي طالب  ألي
هذه ان يقول األب  صاعني. الصاع 
ليصبح ابنه لتربية جيدة طريقة

ألصحابه. مهزلة وليس رجال

2.87.420.342.826.63.831

.33
انه  يقول: عاما  13 عمره طالب
أمه ويناديها على أباه يصرخ يسمع
يعتدي أحيانا  ويراه  جارحة،  بألقاب 

بالضرب. عليها

2.22.48.640.7464.260.88

.34
ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
يالمسها األخيرة اآلونه في أباها بدأ
الراحة، عدم لديها خلقت بصورة

والقلق. الطفلة تعاني من اخلوف

1.51.55.624.267.24.540.79

.35

ان  تقول: عاما  12 عمرها طالبة
معه باالطالع لها يسمح أخاها
انه يقول األخ اباحية. صور على 
اجلنسية الغناء التربية ذلك يفعل

لديها.

113.526.168.44.60.69

مشكلة؟ أطفالها على الفلسطينية األسرة اعتداء تعتبر هل

مشكلة. األطفال األسرة على اعتداء التربويون يعتبرون املرشدون كان ما اذا فحصنا فقد من قبل، ذكرنا كما
النحو. هذا على ملاذا أجابوا نطرح ومن ثم على ذلك، اجاباتهم نطرح اجلدول التالي في
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مشكلة؟ أطفالها يعتبر على األسرة هل اعتداء :(2) رقم جدول
( (األرقام بالنسب املئوية

مترددالنعم

شخصية مشكلة 4841.810.2أ.

عائلية مشكلة 73.719.56.8ب.

مشكلة اجتماعية 914.24.8ج.

جنائية مشكلة قانونية / 45.731.722.8د.

صحية مشكلة 51.829.418.8هـ.

تربوية مشكلة 895.85.2و.

يعتبرون فلسطني، في التربويني املرشدين من العظمى (%91) الغالبية (2) أن اجلدول رقم في النتائج من يتبني
مشكلة يعتبرونها (89% و %73.7) املبحوثني من عالية ونسب اجتماعية، مشكلة أطفالها على األسرة اعتداء
قريبة شخصية، ونسبة يعتبرونها مشكلة (%48) املبحوثني نصف من أقل بينما التوالي، على وعائلية تربوية

صحية. مشكلة يتعبرونها من املبحوثني و %51.8 جنائية، / قانونية مشكلة يعتبرونها  %45.7 منها

شخصية مشكلة أنها على املشكلة هذه يرون الذين أن فنجد املفتوح، السؤال  على لالجابات بالنسبة أما 
"وألنه االطفال"، على االعتداء في للعوامل النفسية دور "هنالك ألن كذلك أنهم أجابوا أكدوا على قد وعائلية،
دور وهنالك " اوالده"، مصلحة يعرف الوالد املعتدي أن  هذه املشكلة، حيث في التدخل أخرى جلهات يحق ال
فيها" التدخل ألحد يحق وال وأسرية شخصية مشكلة "وألنها ، االعتداءات" في واملشاكل العائلية للظروف
العائلة" يكون داخل أن يجب احلل ومهما كان حتتاج، ال وأحيانا الى حل، حتتاج أحيانا حساسة، مشكلة وألنها "

من االجابات. شابه ذلك وما

بأنهم املفتوح، السؤال على اجاباتهم في صرحوا فقد جنائية، / وقانونية اجتماعية مشكلة اعتبروها الذين أما
طرف يتدخل أن يجب " وألنه االعتداءات"، هذه عالج في والقانون للقضاء دور يكون يجب أن " ألنه أجابوا هكذا
وأسرته"، الطفل ملصلحة يكون  حتما األسرة  خارج من التدخل  وألن " املشكلة"، في األسرة  خارج من آخر
على االعتداءات هذه عن  الناجمة السلبية اآلثار "وخلطورة حقوق"، ولها ألحد ملكا ليست  الطفولة "وألن
املعايير على هو اعتداء الطفل، على االعتداء وألن الطفل"، " حلماية مؤسسات "ولضرورة وجود قاصر"، طفل

كبيرة ومنتشرة". ظاهرة وألنها " والعاملية واحلضارية"، االخالقية

في الرسمية املؤسسات تتعامل هل باعتقادك، التالي: السؤال املبحوثني على طرحنا فقد قبل، من ذكرنا وكما
كمشكلة اجتماعية؟ األطفال" على األسرة اعتداء " مع فلسطني

أجاب 19.2% بأنهم  بينما بالسلب، عليه و 41.7% أجابوا بااليجاب، املبحوثني من %39.1 السؤال هذا على أجاب وقد
الفلسطينية املؤسسة ألن " هكذا أجابوا الذين أجابوا بالسلب أنهم صرّح وقد اجابتهم. حتديد في مترددون
جدا، قليلة فلسطني في الطفولة مجال العاملة في املؤسسات وألن وغير كافية"، " وغير مهتمة فعالة، غير
الفلسطينية، األسرة الى املتوفرة املؤسسات وصول ولعدم " أيضا"، قليلة املهنية واملؤسساتية وامكانياتها
" وأيضا فيها"، اخلارجية التدخالت ومتنع العائلة، خصوصيات على تؤكد التي والتقاليد العادات بسبب وذلك
للتدخل". املؤسسات تبادر ال وآثارها، وبالتالي وأسبابها املشكلة هذه حجم حول والدراسات لقلة االحصائيات

األسرة  اعتداء " مع فلسطني في الرسمية املؤسسات تتعامل يفضلون أن أنهم املبحوثني، من %79.4 أجاب وقد
مترددون. و %7.3 ذلك، يعارضون 13.3% منهم بينما مشكلة اجتماعية، على أنها األطفال" على
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على  األسرة اعتداء  " مع تتعامل فلسطني في الرسمية املؤسسات أن  املبحوثني، من %10.1 صرح حني في
ال  فلسطني، في الرسمية أن املؤسسات 70.6% منهم أجاب بينما وجنائية، قانونية مشكلة أنها على األطفال"
حتديد ترددوا في (%19.4) قانونية وجنائية، والباقي مشكلة باعتبارها األطفال" األسرة على اعتداء " مع تتعامل

ذلك. على اجابة

املؤسسات بأن لالعتقاد، تدفعهم والتي أعاله، طرحناها التي التعليالت فقد طرحوا نفس "ال" أجابوا الذين أما
جانب الى هذا اجتماعية، مشكلة أنها على األطفال" على "االعتداء تتعامل مع ال فلسطني في الرسمية
وال جنائية أنها مشكلة على املشكلة هذه مع والتعامل عامة، األطفال قوانني حماية غياب تأكيدهم على

قانونيا. على األطفال املعتدين تالحق

 " األطفال على األسرة اعتداء " فلسطني مع في الرسمية املؤسسات تتعامل أن يؤيدون أنهم %51.7 صرح فقد
أما  ذلك. نحو موقف حتديد مترددون في و %16.3 32% يعارضون ذلك، بينما مشكلة قانونية وجنائية، باعتبارها
أنه فيعتقدون وجنائية، وقانونية اجتماعية مشكلة باعتباره األطفال" على االعتداء " التعامل مع يؤيدون الذين
واالهمال خاصة، االساءة من وحمايتهم عامة، األطفال حقوق حماية على قانون فلسطيني يحرص يجب سن
وسالمته العموم، وجه على الطفل حقوق يضمن تطبيق ذلك القانون، مبا واتمع عامة، على املهنيني ويحث

اخلصوص. وجه على وأمنه

الرعاية مؤسسات  مختلف في ونفسيني اجتماعيني أخصائيني توظيف أهمية  على املبحوثون، د أكّ كما
في واالسراع األسري، االعتداء  ضحايا األطفال عن البحث في ليشاركوا والتربوية، والصحية االجتماعية
أهمية على أكدوا كما  للمعتدين. القانونية واملالحقة والعالج لهم،  واحلماية العالج وتقدمي اكتشافهم،
أحسن وعلى ( القانونية واحلماية واملالحقة العالج أي ) األهداف حتقيق تلك لضمان تلك املؤسسات بني التنسيق

ممكن. وجه

اجتماعية مشكلة بأنه  األطفال" على األسرة اعتداء " اعتبار في النجاح أجل ومن معظمهم، صرح  فقد
الطفل مع والتعامل العائلة، خصوصيات مثل اتمع، اخلاطئة في املفاهيم تغيير بد من ال وجنائية، وقانونية
فلسطني، واعطائها في واحلماية والعالج لالرشاد مؤسسات اقامة الوقت، وفي نفس ألهله"، ملك " أنه على

أطفالها. على األسرة اعتداء حاالت في للتدخل واملهنية الصالحيات القانونية

االعتداء عن الناجم حجم اخلطر تقدير
  

والواردة األطفال على االعتداء حلاالت يعزوه املبحوثون الذي لنا حجم اخلطر ح توضّ (3) رقم اجلدول في النتائج
ذلك اجلدول. في

أعلى أن جند جدا، والكبيرة الدرجة املتوسطة، والكبيرة – اخلطر من درجات لثالث املبحوثني لتقديرات نظرنا فلو
اجسام مختلفة  باستخدام 9 أعوام، وذلك العمر تبلغ من ابنته، التي األب على اعتداء الى املبحوثون يعزوه خطر
من بدرجات متفاوته ذلك قدروا املبحوثني قد كل جند أن جسمها، جروح على اثار تركت والتي واحلزام، احلذاء مثل:

كبيرا  خطرا فيه و 64.5% رأوا كبيرا، خطرا و 30.5% اعتبروه خطر متوسط، ذلك بأنه 5% منهم قدر اخلطر،حيث
.( رقم (3) في اجلدول (5) رقم أنظر احلالة جدا. (

أخوها  لها يسمح التي الطفلة  حلالة من اخلطر متفاوته درجات يعزون املبحوثني، من %99 أن وجدنا في حني
يعزون  املبحوثني من %98.9 أن وجدنا ثم .( رقم (3) في اجلدول (35) رقم أنظر احلالة ) اباحية على صور االطالع
يأتون الذين الزبائن بادرات، ويشاهد يتاجر أباه أن يعلم الذي الطفل يصيب قد الذي اخلطر من متفاوته درجات

.( اجلدول رقم (3) في (11) احلالة رقم (أنظر لشرائها للبيت



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية 53دراسة

عند  – جدا وكبيرة متوسطة بني تراوحت اخلطر – من متفاوته وبدرجات يعزون املبحوثني، 98.8% من كما وجدنا أن
من احلانوت احلاجيات بعض يسرق أن أمه منه تطلب عندما االخالقية لالساءة يتعرض طفالً يصيب ملا تقديرهم

رقم (3)). اجلدول رقم (10) حالة ( أنظر

جراء بالطفل يلحق قد الذي اخلطر، من عالية من املبحوثني يعزون درجات متفاوته نسبا أن وجدنا أيضا، وقد
درجات  بالطفل يلحق  قد أنه  يعتقدون  املبحوثني  من %98 أن جند فمثال وتربويا. وصحيا طبيا له أهله اهمال 
التنفس. ووجدنا في صعوبات من يعاني الطفل حيث بجواره، تدخني أبوه من به يقوم ما اخلطر، جرّاء من متفاوته

التي  التطعيمات تلقيه عدم جراء للطفل يحدث قد الذي اخلطر من متفاوته املبحوثني، يعزون درجات من %97 ان
رقم (3) ).  في اجلدول (22) احلالة انظر ) طفولته أثناء تلقيها عليه يترتب

يشتري  ال التي الطفلة، قد يصيب اخلطر الذي من متفاوته يعزون درجات املبحوثني، من %97.7 كما وجدنا أن
95.8% من  أن وجند .( رقم (3) في اجلدول (18) رقم ( أنظر احلالة الطبيب به أوصى الذي والداها جهاز السمع لها
املدرسة التغيب عن أبوها منها يطلب التي للطفلة اخلطر، من درجات متفاوته ستحصل يظنون أنه املبحوثني،
تقدير عن والبيانات، املعلومات من ملزيد ) .(3) اجلدول رقم  في (7) رقم حالة ) البيت بأعمال القيام أجل من

( (3) رقم جدول أنظر االعتداء، الطفل ضحية يصيب قد حلجم اخلطر الذي التربويني املرشدين

االعتداء عن الناجم اخلطر حجم تقدير :(3) رقم جدول
املئوية) بالنسب (األرقام

للحاالت مختصر املتوسط12345*وصف
االنحراف
املعياري

.1

عاما،   13 العمر من تبلغ طالبة
يدفعها بقوة عنها. راض أبوها غير
أنها أخبرتك األرض، على  ويوقعها
القلق. من وتعاني أبيها من تخاف

3.5921.639.226.73.771.05

.2

طالق  منذ عاما، 18 عمره طالب
أمه عليه، قائلة ازداد صراخ والديه 
تصرفات مثل سيئة تصرفاته ان

أبيه.

4.41428.237.4163.461.06

.3
ويستعني بابنته، بادرات يتاجر أب

ادرات  لنقل عاما، 12 عمرها
لزبائنه.

1118894.850.53

.4
من  يعاني أعوام،  7 عمره طفل
يقدمان ال والداه الهضم. صعوبة

بانتظام. الدواء له
12.61041.744.84.270.81

.5

يعتدي  أبوها 9 أعوام، عمرها طفلة
بأجسام األخيره اآلونه في عليها 
شابه). وما حزام، حذاء، ) مختلفة

جسمها. آثار جروح على هنالك

----530.564.54.580.63

جدا كبيرة بدرجة =5 كبيرة بدرجة =4 متوسطة  3= بدرجة قليلة بدرجة =2 االطالق على ال =1 *
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.6

أثناء  يبول أعوام،  7 عمره طفل
سيقطع بأنه يهدده  والده  نومه.
بذلك. استمر اذا التناسلي عضوه
ملصلحته يهدده انه يقول: األب

النوم. أثناء التبول عن ليكف

2.2611.630.2504.21.01

.7

طالق  منذ عاما، 14 عمرها طالبة
الذي أبيها، مع  تعيش  والديها
املدرسة عن تتغيب أن منها يطلب

أجل القيام بأعمال البيت. من

22.214.540.440.94.160.89

.8

بيت في  أطفالها مع أسرة تعيش 
وفي كريهة،  روائح منه تنتشر 
من الكثير ينتشر  البيت  ساحة

الفئران.

1.62.713.640.841.24.170.88

.9

من البالغ ابنه وجود أثناء يدخن أب
االبن يعاني  بجانبه، أعوام 6 العمر
(مرض التنفس في  صعوبات من

األزمه).

--25.830.761.54.510.71

.10

ابنها من آلخر حني من تطلب  أم
11 عاما أن يسرق  البالغ من العمر
األم احلانوت. من  احلاجيات  بعض
لألسرة االقتصادي الوضع ان تقول

سيء.

--1.22.523.872.54.670.61

.11
زبائنه ويحضر بادرات يتاجر رجل
البالغ من ابنه لشرائها. الى البيت
بذلك. علم على سنوات 10 العمر

--1.12.620.276.14.710.59

.12

 11 العمر من البالغ ابنه يضرب أب
األب مؤخرته.  على بالعصا عاما 
ابنه ليصبح ذلك يفعل أنه يدعي

حقيقيا. رجال

1.76.718.135.238.44.020.99

.13

اخلارجي والدان يسخران من املنظر
 14 العمر من البالغة البنتهما
ذلك يفعالن أنهما يدعيان عاما.
على احملافظة في  لتشجيعها

وزنها. من والتقليل صحتها

1.76.616.643.331.83.970.95

.14

أبلغ  9 سنوات العمر من يبلغ طفل
بطنه في آالم من يعاني أنه والديه
يهتما لم أنهما اال االسهال، ومن
ممرضة الى توجه لهما.  قاله مبا
يعاني أنه فتبني ففحصته املدرسة

اجلفاف. من

--3.28.836.451.74.360.79

.15
سنوات   10 العمر من يبلغ طفل
عن يتغاضيان والديه أن يقول

التعليمية. صعوباته
1.16.91949.123.93.880.89
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.16
أمه  ان يقول: 9 سنوات عمره طفل
بقبضة تضربه األخيرة اآلونة في

وكتفه. ظهره على يدها
1.18.423.235.132.13.890.99

.17
سنة   11 العمر من تبلغ طالبة
تقول: ان والديها ينتهزان كل فرصة

في الدراسة. لتذكيرها بفشلها
1.55.820.945.126.83.90.91

.18

تقول:  عاما  13 عمرها طالبة
جهاز لها يشتريا لم والديها ان
الطبيب به أوصى  الذي  السمع
التغلب في  ملساعدتها عام قبل

لديها. السمع صعوبة على

--2.37.737.452.74.40.74

.19

ان  تقول: عاما  15 عمرها طالبة
على آلخر  حني من  تصفعها  أمها
ذلك تفعل انها تقول األم وجهها.
لتعليماتها ابنتها تصغي كي

ولطلباتها.

1.15.414.742.436.44.070.91

.20

8 أعوام يقول:  العمر يبلغ من طالب
تلقى ال تصرفات تصرَف  كلما انه
بأنها تهدده أمه  لدى  استحسانا

ذلك). تفعل ال أنها (اال ستضربه

8.920.134.625.510.83.091.11

.21

كثيرا  يتغيب 15 عاما عمره طالب
أنهما والداه يقول املدرسة. عن
عن بالتغيب البنهما يسمحان

ذلك. بحقه في الميانهما املدرسة

12.510.843.642.14.230.82

.22

طالبا عمره ان تقول املدرسة ممرضة
التطعيمات  بعض يتلق لم 12 عاما
في تلقيها عليه يترتب كان التي

طفولته.

1.11.912.533.351.14.310.85

.23

ان  تقول: عاما  13 عمرها طالبة
أمل بخيبة  شعرت كلما أمها 
باألجسام تقذفها ، تصرفاتها من
ما او صحن، حذاء، (مثل اتلفة

ذلك). شابه

12.612.942.5414.20.82

.24

عاما،   12 العمر من يبلغ  طالب
ألحد يسمحان والديه ان يقول:
مسروقة أغراض  باخفاء األقارب 
اخوته وباقي الطالب بيتهم. في

مسروقة. األغراض يعرفون أن

121033.853.24.360.82

.25

ان  تقول: أعوام  8 عمرها طالبة
الوجبات لها يحضران ال والديها 
يقول منتظمة. بصورة  الغذائية
لتربيتها ذلك يفعالن الوالدان انهما

االستقاللية. على

2.87.725.237.227.13.781.02
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.26

ان  يقول: أعوام  8 عمره طالب
من رجوعه بعد منه يطلبون أهله
حانوتهم في معهم البقاء املدرسة
متأخرة ساعة حتى ملساعدتهم

الشمس. غروب بعد

1.57.6224127.93.860.96

.27

ان  يقول: عاما  11 عمره طالب
نوعية بخصوص  ينتقدانه والديه 
فراغه وقت يقضي الذين األصحاب
عالقاته قطع منه ويطلبون معهم،

بهم.

1526.735.717.45.22.711.08

.28

ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
الغذاء لها  يشتريان ال والديها
الطبيب. به أوصى الذي الصحي
أبديا معهما  املرشد حتدث  وعندما

ذلك. نحو واألسف الندم

6.612.926.833.919.93.481.14

.29

تقول:  سنوات   9 عمرها طالبة
دائمة بصورة تتغاضى أمها ان
املدرسة. في اجليدة اجنازاتها عن
تصرفاتها تعتبر  ال انها  تقول األم
مباشر غير أسلوبا  بل  تغاضيا،
من املزيد على ابنتها  لتشجيع

التعليم. في االجنازات

6.517.430.531.6143.291.11

.30

ان  تقول: أعوام  10 عمرها طالبة
األخيرة. اآلونه آراءها في تنتقد أمها
من الليل في تتبول  الطالبة  بدأت

جديد.

1.53.916.743.534.34.050.9

.31

الطالب أحد ان يقول: املعلمني أحد
الطالب  من  يسرق عاما،  12 عمره
األب نقودهم. وأحيانا أقالمهم
يفعل أن ابنه  من طلب انه  يقول
ما الطالب من ليستعيد  ذلك،
عن يدافع أن وليتعلم منه، سرقوه

نفسه.

--1.663458.44.480.72

.32

أباه  ان  14 عاما يقول: عمره طالب
يتنازل أن ال عليه ويشجعه يصرخ
يرد وأن عليه،  يعتدي  طالب  ألي
هذه ان يقول األب  صاعني. الصاع 
ليصبح ابنه لتربية جيدة طريقة

ألصحابه. مهزلة وليس رجال

2.35.818.944.128.93.920.95

.33

انه  يقول عاما  13 عمره طالب
أمه ويناديها على أباه يصرخ يسمع
يعتدي أحيانا  ويراه جارحة بألقاب 

بالضرب. عليها

12.38.639.448.64.320.81
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.34

ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
يالمسها األخيرة اآلونه في أباها بدأ
الراحه. عدم لديها خلقت بصورة

والقلق. الطفلة تعاني من اخلوف

11523704.60.71

.35

ان  تقول: عاما  12 عمرها طالبة
معه باالطالع لها يسمح أخاها
انه يقول األخ اباحية. صور على 
اجلنسية الغناء التربية ذلك يفعل

لديها.

--1223.773.34.70.55

األسرة وبنات أبناء على الوالدين اعتداء أسباب نحو التربويني املرشدين مفاهيم

تدفع التي تقديرهم ملاهية األسباب بواسطته فحصنا مفتوحا، سؤاال املبحوثني على طرحنا قبل، من ذكرنا كما
بعضهم أن جند السؤال، ذلك على املفتوحة االجابات من بناته. احدى أو أبنائه لالعتداء على أحد الوالدين، أحد
( مثل السليمة التربوية والتنشئة باألساليب والوعي الدراية لقلة يعود أوالدهم على األهل اعتداء أسباب يعزو
والقيم األطفال، والعادات نحو تربية املعتقدات اخلاطئة وسيادة ( التربية" األهل بأساليب ومعرفة وعي عدم "

للوالدين. العمياء الطاعة دائما األطفال من تتوقع التي

املتكاملة، العوامل من مجموعة الى أطفالهم، على الوالدين اعتداء أسباب يعيد من هناك أن وجدنا كما
من وهنالك صحية– اقتصادية). اجتماعية– تربوية– شخصية– نفسية– ( "أسباب وحيد واحد لسبب وليس
الذي يعيشه النفسي، والتوتر الضغط (مثل املعتدي الوالد لدى شخصية وصفات نفسية، الى عوامل يعزوها

واألمهات). اآلباء

واحلرمان أثناء والنبذ العنف مع املعتدي للوالد الشخصية التجربة الى االعتداء، أسباب يحيل البعض، ووجدنا
فيما األسرة، في األوالد وكثرة الفقر، كالبطالة، قاهرة، اقتصادية لعوامل املشكلة هذه أعاد والبعض طفولته،

االحتالل. عن الناجمة الصعبة احلياتية الظروف الى عزوها آخرون

وادرات، والى الكحول املعتدي على ادمان الوالد الى أعاد هذه املشكلة بعض املبحوثني أن الى هنا، االشارة وجتدر
واخلوف الزائدة احلماية الى األطفال األسرة على اعتداء ظاهرة أحال وبعضهم الديني واألخالقي. الوازع ضعف
الطمأنينة عدم والى عامة، األسرة وفي خاصة، الزوجني بني النزاعات الى أرجعها من وهنالك عليهم، الشديد
بعض أن كما الحظنا املبكر. والزواج واالنفصال األسري والتفكك الزوجات، العائلية، وتعدد في احلياة واالستقرار

الطفل. منها نفسيه يعاني ملشاكل أو للطفل، الوالدين تقبل لعدم املشكلة هذه املبحوثني عزا

يحمي أن املتوقع من الذي غياب القانون الى االطفال، على اعتداء األسرة يعزو املبحوثني بعض أن كما وجدنا
املعتدي. ويعاقب الطفل

األسباب أن وجدنا حيث بصورة متفاوته، املبحوثني اجابات في تكررت قد األسباب تلك أن الى االشارة هنا، وجتدر
الصعبة االقتصادية الظروف املعتدي، للوالد والنفسية الشخصية للظروف تتطرق التي هي تلك شيوعا، األكثر

التربويني. املرشدين اجابات في أقل بتكرار فتظهر العوامل باقي أما واالدمان، والفقر والبطالة

مستوى أعلى أن فنجد ،(4) رقم اجلدول في تظهر وكما الشأن، هذا بخصوص املغلقة الى االجابات نظرنا اذا أما
عوامل األطفال، كان حول على األسرة اعتداء وراء تقف التي األسباب عن املرشدين التربويني، لدى التوافق من
يعاني االنحرافيه التي املسلكيات النفسية، والظروف الشخصية والصفات ادرات، الكحول و/أو االدمان على
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عن املعتدي الوالد يحملها التي اخلاطئة  األفكار البطالة، الزوجية، والنزاعات الصراعات املعتدي، الوالد منها
بسبب املعتدي للوالد والتجربة الشخصية االحتالل، عن الناجم الفقر ظروف لذلك والتربية، يضاف الطفولة

طفولته. وجسديا أثناء عليه نفسيا االعتداء

وكبيرة  متوسطة بني تترواح املوافقة – من متفاوته درجات قد عبّروا عن من املبحوثني ما يقارب %90 أن جند فمثال
أنظر ) األسرة أطفال على اعتدائه في سببا يشكل ادرات، و/أو الكحول املعتدي على الوالد ادمان أن على جدا،

الصراعات  أن – بدرجات متفاوته- يظنون املبحوثني من %96.5 أن ووجدنا .( رقم (4) في اجلدول (10) رقم العامل
اجلدول في (20) رقم العامل انظر ) األسرة أطفال على الوالدين أحد العتداء سببا ل تشكّ الزوجني، بني والنزاعات

يشكل  لألسرة، األساسي بطالة املعيل متفاوته- أن وبدرجات – يظنون %96 يقارب ما أن وجدنا حني في .( (4) رقم
.( رقم (4) في اجلدول (21) رقم العامل (أنظر األسرة على أطفال لالعتداء سببا

ة  للوالد/ الشخصية الصفات أن متفاوتة- وبدرحات – يعتقدون املبحوثني 94% من أن النتائج  أفصحت كما 
على التأثير في دورا تلعب  التي هي النفس) ضبط والصعوبة في والصراحة القسوة (العناد،  مثل املعتدي

أن   %93 اعتبر فيما رقم (4)). في اجلدول (1) رقم العامل أنظر ) األسرة أطفال على وتدفعه لالعتداء الوالد/ة
التي هي وما شابه) والقلق، بالنفس، الثقة التوتر، والكآبة، وتدني (مثل املعتدي/ة للوالد/ة النفسية الظروف
رقم (4))، في اجلدول (2 ) رقم العامل (انظر األسرة أطفال على لالعتداء وتدفعه على الوالد/ة التأثير في تلعب دورا

.((4 ) اجلدول رقم أنظر العوامل باقي نحو املبحوثني آراء عن البيانات من (ملزيد

األسرة وبنات أبناء على الوالدين اعتداء أسباب نحو التربويني مفاهيم املرشدين :(4) رقم جدول
املئوية) بالنسب (األرقام

املتوسط12345*
االنحراف
املعياري

.1
في شخصية الوالد/ صفات

عنيد/ة،  (مثل املعتدي/ة ة
صعوبة وصارم/ة، قاسي/ة،

النفس). ضبط في

1.84.21947.927.13.940.89

.2
الوالد/ لدى نفسية ظروف
(التوتر، مثل املعتدي/ة ة
بالنفس، الثقة تدني الكآبة،

القلق، وما شابه).

1.15.716.145.931.240.9

.3
يعاني/ املعتدي/ة الوالد/ة
غير شخصية من تعاني
منعزل/ة (مثل اجتماعية

شابه). وما

313.432.33912.43.450.97

.4
يعاني املعتدي/ة الوالد/ة
شخصية من تعاني /

انحرافية.
3.18.316.62843.94.011.11

جدا كبيرة بدرجة =5 كبيرة بدرجة =4 متوسطة  3= بدرجة قليلة بدرجة =2 االطالق على ال =1 *
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.5
وقع/ت املعتدي/ة الوالد/ة
في نفسية اعتداءات ضحية

ها. طفولته/
2.26.520.640.530.13.900.98

.6
وقع/ت املعتدي/ة الوالد/ة
جسدية اعتداءات ضحية

ها. طفولته/ في
2.26.821.440.6293.87.980

.7
وقع/ت املعتدي/ة الوالد/ة
جنسية اعتداءات ضحية

ها. طفولته/ في
3.515.222.331.427.53.641.14

.8
/ت كان /ة املعتدي الوالد/ة
في ومرفوضا/ة منبوذا/ة

طفولته/ها.
3.59.828.23820.43.621.03

.9
شاهد/ت املعتدي/ة الوالد/ة
والديه/ها يعتديان ويتهجمان

اآلخر. على أحدهما
2.88.127.638.5233.711

مدمن/ة10. املعتدي/ة الوالد/ة
ادرات. الكحول و/ أو على

36.712.22751.24.171.07

لديه11. ليس الوالد/ة املعتدي/ة
األوالد. تربية في اخلبرة /ها

2.815.334.331.7163.431.02

يعاني/12. املعتدي/ة الوالد/ة
الوحدة. من تعاني

6.126.339.521.66.52.960.99

.13
املعتدي/ة الوالد/ة

حول املعرفة تنقصه/ها
الطبيعية. النمو مراحل

3.91432.132.517.53.461.06

عند الوالد/ة املعتدي/ة14. أفكار
الرجال. يربي الضرب بأن

2.46.317.139.334.93.981

بأن15. املعتدي/ة الوالد/ة اميان
عصى“. ملن ”العصا

2.46.917.842.830.23.910.98

.16
بأن املعتدي/ة الوالد/ة اميان
هي لوالديه الولد طاعة

تربيته. في النجاح سبيل
2.610.924.141.121.33.681.01

.17
لدى واقعية غير توقعات
أوالده/ من الوالد/ة املعتدي/ة

ها.
2.812.134.936.413.93.470.97

سريع/ة18. املعتدي/ة الوالد/ة
االحباط والغضب.

1.76.227.644.6203.750.9

.19
تظن يظن/ الوالد/ة املعتدي/ة
” لألطفال  الزائد  الدالل  أن

أخالقهم“. يخرب
2.27.831.739.2193.650.95

بني20. والنزاعات الصراعات
الزوجني.

12.51737.242.24.170.87
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األساسي21. املعيل بطالة
لألسرة عن العمل.

1.34.814.84138.24.100.91

.22
لألسرة. 2.612.133.834.117.43.521الدخل املتدني

املتدني23. التعليمي  املستوى 
املعتدي/ة. للوالد/ة

5.917.332.629.714.53.301.1

الوالد/ة (ارمل/24. األسرة أحادية
مطلق/ة). ة،

5.51937.626.211.63.191.05

.25
لألسرة. الكبير 2.413.133.635.815.13.480.98احلجم

الصعبة26. السكن ظروف
واملتدنية.

2.614.335.734.113.43.410.98

.27
الوحدة من تعاني األسرة
الدعم وقلة االجتماعية

االجتماعي.
4.213.83933.39.63.300.97

.28
اجتماعيا. منبوذة 3.712.233.73218.33.491.04األسرة

معظم29. بني متوترة عالقات
األسرة. أفراد

1.94.320.247.126.53.920.9

.30

سكن صعبة ومتدنية ظروف
العامة البيئة مستوى على
اخلدمات جودة (تدني مثل
من غيرها أو التعليمة
في املدمنني كثرة اخلدمات،

شابه). ما أو احلي

2.67.221.333.235.83.921.04

االعتداء31. ضحية الطفل/ة
جسدية. اعاقة من يعاني

13.127.427.623.28.82.871.17

االعتداء32. ضحية الطفل/ة
عقلية. اعاقة من يعاني

12.624292410.42.961.18

االعتداء33. ضحية الطفل/ة
نفسية. مشاكل من يعاني

8.817.429.729.914.43.241.16

.34
االعتداء ضحية الطفل/ة
اضطرابات من يعاني

سلوكية.
3.716.330.535.913.63.391.03

.35
املتدني الدراسي  التحصيل 
ضحية الطفل/ة لدى

االعتداء.
31533.534.613.93.411

الطفل/ة36. لدى الزائدة احلركة
االعتداء. ضحية

3.514.932.734.9143.411.02

.37
في التركيز واالنتباه صعوبات
الطفل/ة عند السيء واملزاج

االعتداء. ضحية
4.216.331.933.913.93.371.05
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.38
املعتدي/ة الوالد/ة صعوبات
حاجيات مع التعاطف  في

أوالده.
2.69.934.637.915.13.530.95

.39
املعتدي/ة الوالد/ة صعوبات
ومواجهة املشاكل حل في

والضغوط. الصعوبات
1.76.526.445.120.33.760.91

.40
والشعور القهر ظروف
عن الناجم باالضطهاد

االحتالل.
27.922.538.129.53.851

والبطالة41. الفقر ظروف
الناجمة عن االحتالل.

17.219.436.635.83.990.96

عليه نتيجة االعتداء على الطفل اآلثار الناجمة تقدير

لآلثار تقديراتهم على التعرف بهدف عليهم طرحه مت الذي املفتوح، السؤال على املبحوثني اجابات خالل من
والعقلية واالنفعالية العاطفية – النفسية لآلثار يتطرقون أنهم الطفل، جند على األسرة اعتداءات عن الناجمة

اآلثار. وغيرها من واالجتماعية، سوماتية، – والسيكو والسلوكية الفكرية –

كانت: اجاباتهم، في وردت والتي شيوعا، األكثر اآلثار أن وقد وجدنا

والكآبة، واألسى واالنطواء، احلزن اخلوف االحباط، في:  والتي تتجلى الطفل، لدى بالنفس الثقة عدم تطور مشاعر
العزلة، املزعجة، األحالم االنسحابية، في التكيف، العناد، التصرفات صعوبات بالرفض، الشعور الالارادي، التبول
الوالدين واألسرة على احلقد األسرة، في باألمان الشعور فقدان اآلخرين، مع بناء عالقات حميمة في الصعوبة

الدراسي. التحصيل تدني االتكالية، االنصياع، الغيرة، وعدم التمرد واتمع، واألخوة

ل  حتمّ عدم والتدخني والتشرد، الكذب السوء، لرفاق واالنضمام وادارت مثل: السرقة السلوكيه،  املشاكل
والالمباالة. املسؤولية

والتشوهات اجلسدية. والكسور االعاقة الشديدة، مثل: اجلسدية اآلثار
القرارات،  واتخاذ املشكالت حل  في الصعوبة املواجهة، على القدرة عدم في: املتمثل الشخصية ضعف
والشعور النفسي، االتزان  وعدم  الزائدة واحلركة واجلنب اخلنوع لالنتحار، امليل الوقت، تنظيم في الصعوبة

بالغربة.

واتمع. لألسرة االقتصادية والظروف الدين، عن البعد اجلنسية، لذلك، املشاكل يضاف

مفاجئا، أن كان أنه اال الطفل. على األسري اليها املبحوثون كنتائج لالعتداء التي تطرق ملخص مل اآلثار هذا
على األسرة تكون العتداءات بأن هناك امكانية أن ذكروا (2%)، قد جدا ضئيلة وان كانت نسبتهم بعض املبحوثني،

الدين. عن االبتعاد ومنعه من خاطئة، بتصرفات القيام من الطفل ردع ايجابية، مثل الطفل آثار

هذه العمل مع وجتربتهم في االعتداء التدخل في حاالت نحو التربويني املرشدين اجتاهات
أخرى: جهات ومع احلاالت

الطالب  أحد على تعرفوا الفلسطينية، السلطة مدارس في التربويني املرشدين من %76.2 أن النتائج، من يتبني
الطالب: هؤالء لها تعرض التي االعتداء أشكال والديهم. ومن أحد قبل من عليهم االعتداء مت الذين
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احلديدية، والسالسل واحلذاء واحلزام والبربيش والعصا األيدي باستخدام الطفل على والتهجم اجلسدي، االعتداء
من حرمانه البيت، وحتى ومن اخلروج من ومن املصروف من التعليم احلرمان وخاصة اتلفه، بأشكاله احلرمان
واالستهزاء السخرية العاطفي، بالنظافة، التجاهل االهتمام وعدم والصحي الطبي االهمال والطعام، النوم

والتهجمات اللفظية. واالهانة والتحقير

من الطرد شديد، مع ألم قص األظافر أو حتى ومهني، حتقيري بأسلوب الشعر العقاب بواسطة حلق وهناك
حتى التحرش اجلنسي أو باحلبال والسالسل، الربط عادية، غرفة في أو مظلم مكان أو غرفة في احلبس املنزل،

االغتصاب.

أو أعمال أخرى احلقول، في زراعية أو أعمال منزلية، بأعمال على القيام طفلة) كانت اذا (وخاصة الطفل اجبار
البنات وخاصة بني األسرة في األوالد التمييز بني السجائر، أو احلرق بالنار التعليم، حساب على األسرة تخص
الى أو احليوانات حظيرة الربط في زوجة)، من أكثر لألب كان (اذا الزوجات أوالد بني التمييز األبناء)، (لصالح واألبناء
بالقاء أحد قام اآلباء أحد بل ان احليوانات، مع الطعام تناول على الطفل/ة وارغام في العراء، الكالب بجانب شجرة

الى األرض. من على سطح املنزل األسرة أبناء

وصل األمر حادة، وقد أداة باستخدام أو القيامه، عذاب النار يوم أو بالعفاريت الطفل/ة تخويف يلجأ الى وهناك من
مالبسه، واجبار ومتزيق السقف، يديه الى من الطفل تعليق أسلوب وهنا بآلة حادة، ابنه بطعن اآلباء أحد قام بأن
سمينة. ألنها بها مبظهرها واالستخفاف الطفلة ومعايرة يحبها، ال مدرسة في الدراسة الطالب على الطفل

األولى األربعة االعتداءات أن  حيث متفاوتة، بتكرارات حدثت قد اليها، أشرنا التي االعتداء  مظاهر أن شك ال
تكرارا. واألكثر األكثر شيوعا كانت أعاله، املذكورة

الطالب/ ه توجّ خالل من لتلك االعتداءات األطفال تعرض على تعرفوا أنهم يتبني التربويني، املرشدين اجابات ومن
املرشد/ة ومالحظة الطالبة/ة، مع للمرشد/ة واالرشادية العالجية اجللسات  أثناء أو للمرشد/ة، نفسه/ها ة
عدم أو االكادميي،  وحتصيله/ها الطالب/ة سلوك  مالحظة  خالل ومن الطالب/ة، جسد على واضحة  لعالمات

االلتزام بالدوام الدراسي.

عبر أو شاهده/ته،  عما الطالب/ة مع  باحلديث  املرشد/ة مبادرة خالل من ذلك  اكتشاف مت األحيان، بعض وفي
الطلبة أهالي مبادرة من خالل أو للمرشد/ة، الطالب/ة بتوجيه واملبادرة تلك العالمات، ملثل املعلمني أحد مشاهدة
املرشد/ة مع في املدرسة باحلديث وأصدقاء الطالب/ة زمالء عبر مبادرة أو االعتداءات، تلك عن املرشد/ة للحديث مع
من أو الطالب/ة االنتحار، محاولة ومن خالل واجليران، األقارب خالل من أو على زمالئهم، أحد له يتعرض اعتداء عن

الطالب. أحد عن املرشد قرأها طبية خالل تقارير ومن املرشد/ة، الى الطالب/ة بادرت بتحويل مؤسسات خالل

حدثت قد  االعتداء حاالت على التعرف  في املرشد/ة ساعدت  التي  األساليب تلك أن الى هنا، االشارة  وجتدر
الطالب مبادرة (أي واألساليب العوامل تلك من بني األولى الثالثة واألساليب العوامل أن اال بتكرارات متفاوته،
ودالئل لعالمات املعلمني أحد ومالحظة الطالب، على ودالئل لعالمات املرشد ومالحظة املرشد، مع باحلديث

وتكرارا. شيوعا األكثر وحتويله للمرشد) كانت الطالب ملموسة على

العتداءات تعرّضوا الذين الطالب مع التربويون املرشدون اتبعها والتدخلية، التي العالجية لالجراءات بالنسبة أما
االرشاد موا قدّ أنهم  االجراءات، تلك املفتوح بخصوص السؤال  على اجاباتهم من فيتبني  ، أهاليهم قبل من
(خصوصا األهل وعاطفيا، واستدعاء نفسيا من معاناته ودعمه التخفيف بهدف الضحية، وذلك الفردي للطالب
ألولياء اجتماعات عامة ابنتهم، وعقد ابنهم/ وضع حول معهم والتدخل األخوات)، أو أحد االخوة أو الوالدين أحد
احلديث دون توعية، وجلسات محاضرات األطفال (أي تنظيم على االعتداء مخاطر عن والتحدث معهم األمور،

االعتداء). ضحية احملدد الطفل عن
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اجلماعي التوجيه وجلسات االطفال، ضد االعتداء حول واالدارة التدريسية الهيئة  مع أسلوب احلديث وهناك
وتوجيه املالية، املساعدات بعض وتقدمي عليهم، االعتداء مواجهة  وكيفية  االتصال،  مهارات حول للطالب
األنشطة في االعتداء  ضحية الطالب واشراك الطفولة،  مجال  في تعمل ملؤسسات أسرته و/أو الطفل 
مجالس مع والتعاون باحملافظة، مكتب التربية االرشاد في مسؤول وتبليع اتلفة، الطالبية واللجان املدرسية

أولياء أمور الطالب.

قدموا وآخرون ألسرته، و/أو للطالب املساعدة تقدمي من يتمكنوا لم أنهم املرشدين، بعض طرح االطار، هذا وفي
حيث بتكرارات متفاوتة، جرت قد االجراءات تلك أن التنويه الى يجدر هنا و/أو ألسرته. للطفل مالية مساعدات
باقي أما املرشدون، التي اتبعها التدخلية والعالجية االجراءات أكثر من كان وأسرته الطفل املباشر مع العمل أن

متفاوته. أنها كانت مع قليلة، بدرجات فقد اتبعت االجراءات

املعتدي نقل أو نقله و/ الطفل عبر اجراءات تدخلية حلماية لم يتبعوا أي املرشدين أن أيضا، يجدر التنويه كما
يستهدف الذي القانون لغياب ذلك عزوا وقد قانوينا، املعتدي مالحقة بهدف للشرطة يتوجهوا األسرة، ولم من
احللول مجتمع عشائري، يفضل هو الفلسطيني وألن "اتمع أخرى، جهة من واملرشد جهة، من الطفل حماية
الوضع، تدهور من وخوفا وسمعتها"، األسرة سالمة أهمية على تؤكد التي العادات والتقاليد، حسب العائلية

االنتقامية. األسرة فعل ردود من وخوفا الطفل، أهل قبل من لألذى املرشدين تعرض امكانية من واخلوف

االعتداء حاالت مع التربوي املرشد بها يقوم أن يود  كان التي والتدخلية،  العالجية االجراءات  صعيد على أما
املفتوح على السؤال طرحت التي من االجابات برز ذلك ،فقد في أو ينجح لم يتمكن أنه االّ معها، عمل التي

التالية: االجراءات

بواسطة الوالدين مع األقل أو على األسري، العالج مبنهاج االستعانة عبر وذلك جميعها، األسرة مع العمل
السليمة التربية وأساليب مبهارات وتزويدهم عامة، املشاكل األسرية معاجلة بهدف العالج الزوجي، وذلك منهاج
األطفال مع بالعمل عالقة ذات مؤسسات مع املكثف والتعاون حماية األطفال، من أجل للقانون واللجوء خاصة،

النفسيني. األطباء األسري، ومع العنف ضحايا

ضحايا اكتشاف وحماية في أكثر فاعلية لتكون وتفعيلها، التدريسية ادارة املدرسة والهيئة مع وهناك التعاون
اتمعية، التوعية  ونشاطات وحتميه، ترعاه بديلة أسرة  أو  مؤسسة الى األسرة من  الطفل ونقل االعتداء،
على االعتداء مشكلة عن اتمعي الوعي لنشر اتلفة، االعالم مع وسائل والتعاون بزيارات منزلية، والقيام
االقتصادي الدعم وتوفير األسرية، االعتداءات ضحايا للطالب اجلماعي والعالج واالرشاد األسرة، في األطفال

وأسرته. للطالب

أجابوا التربويني املرشدين أن الى جتدر االشارة ولكن متفاوته، بدرجات املرشدين اجابات في تكررت االجراءات هذه
أهمها: ومن ألسباب مختلفه، االجراءات بتلك القيام من يتمكنوا أنهم لم

الى به، ومسموح عادي  أمر األطفال على االعتداء  واعتبارهم معه، جتاوبهم وعدم للتدخل األهل تقبّل عدم
وعائلي، الى شخصي أمر األطفال على االعتداء واعتبارهم شؤونها، في خارجي ألي تدخل رفض األسرة جانب
تدخلهم عند للمرشدين الداعم القانون وغياب مدرستني، في عمله نتيجة على املرشد العمل ضغط جانب
أخرى، جهة من املعتدي ومالحقة الضحية، الطفل وحماية ولدعم جهة، من األطفال على االعتداء حاالت في
األمور وتفاقم األهل وعقاب انتقام من (خلوفهم األهل مع املرشد يتدخل أن االعتداء ضحايا الطالب ورفض
منزلية، املرشد بزيارات يقوم بأن املدرسة مدير موافقة وعدم الطالق، االهمال أو األم بسبب أو األب وغياب أكثر)
األطفال رعاية في املتخصصة املؤسسات في احلاد والنقص املدرسة، في التربوي املرشد لدور األهل وعي وضعف
الطالب على عميقة تترك آثارا التي الراهنة الصعبة، الظروف السياسية بسبب األسري، وأيضا االعتداء ضحايا

االعتداء. مشكلة وعالج مكافحة حساب على ذلك يكون وأحيانا املرشدين، وتتطلب تدخل
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األطفال على االعتداء حاالت وفي عامة، األسري التدخل مجال في املتخصصة واملهارات اخلبرة تدني وهناك 
بصورة االعتداء حاالت في التدخل في عامة، ودوره بصورة املرشد دور ملاهية وأهمية تفهم املعلمني وعدم خاصة،
من استحسانا تدخله يلق لم حال االعتداء وفي حاالت في ما تدخل اذا يحمي املرشد وجود قانون وعدم خاصة،

األسرة. قبل
  

االعتداء  ضحايا الكتشاف التدخل عليهم أن يعتقدون بانهم أجابوا املرشدين من %85 الى أن االشارة، جتدر هنا
يترتب  ال بأنه أجابوا بينما 7% و %8 االعتداء. ضحايا األطفال لعالج التدخل أن عليهم %83.4 وأجاب األسري،
بالنسبة  رأيهم في مترددون بأنهم 8% و 8.6% منهم وأجاب التوالي)، على (النسب الدورين بهذين القيام عليهم

التوالي). على (النسب والعالج االكتشاف أي الدورين، من هذين واحد لكل

الشرطة،  (املعلمني، مثل فلسطني، في الرسمية اجلهات على أن باعتقادهم املرشدين من  %85.7 صرّح وقد
األطفال وعالج الكتشاف التدخل وغيرهم) والنفسية، واالجتماعية الصحية اخلدمات سلك في العاملني

ذلك. نحو موقفهم حتديد مترددين في كانوا و %7.3 ذلك، يعارضون 7% منهم بينما ضحايا االعتداء األسري،

ضحايا  األطفال اكتشاف في تشارك الرسمية اجلهات تلك أن يعتقدون فقط، منهم %10 يقارب ما  أن  غير
تلك  أن ويعتقد 52% منهم متوسطة، أنها 29.6% يرون بينما كبيرة، بدرجة الفلسطينية األسرة في االعتداء

املهمة. تلك االطالق في على تشارك ال أنها يعتقدون %8.4 أن في حني قليلة، بدرجة اجلهات تشارك

اكتشاف اتلفني، بشأن مع املهنيني تعاونهم التربويني ملدى املرشدين تقدير نتائج نطرح (5) رقم اجلدول في
ومنهجية. مقصودة بصورة االعتداء األسري ضحايا األطفال وعالج

ضحايا األطفال وعالج الكتشاف مع املهنيني ملدى تعاونهم التربويني املرشدين تقدير :(5 ) رقم جدول
 العنف األسري

املئوية) بالنسب (األرقام

جهة مع كل تعاونت أن احلالي، مباشرتك لعملك منذ حصل، هل
اكتشاف بهدف ومنهجية مقصودة بصورة التالية اجلهات من

االعتداء األسري؟ ضحايا األطفال
كثيرا

بدرجة
متوسطة

قليال
على ال
االطالق

.1
مدرستك في 9.728.234.727.4املعلمني

مؤسسات2. في نفسيني أخصائيني و/أو اجتماعيني أخصائيني
االجتماعية اخلدمات

1.49.119.370.3

اخلدمات3. سلك في املهنيني من غيرهم و/أو و/أو ممرضني أطباء
الصحية

13.213.282.6

.4
والشرطة العدالة جهاز في مختلفة 14.394.7--جهات

و/أو5. دينية جهات (مثل  اتمع في رسمية غير جهات 
سياسية). و/أو عشائرية

1.36.816.675.3

ما نادرا السلطة الفلسطينية في مدارس التربويني املرشدين أن يتبني ،(5) رقم اجلدول في الواردة النتائج من
األسري. ضحايا االعتداء األطفال وعالج الكتشاف رسمية، غير رسمية و/أو جهات مع أي يتعاونون
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يعملون  التي املدارس في املعلمني مع ومتوسطة، كبيرة بدرجة تعاونوا قد فقط، منهم %38 يقارب ما أن جند حيث
سلك  في املهنيني من غيرهم مع و/أو ممرضني و/أو أطباء مع تعاونوا 4.2% منهم فيما الهدف، ذلك لتحقيق فيها
قد  كانوا 10.5% منهم، أن وجدنا حني في االعتداء األسري، األطفال ضحايا وعالج الكتشاف اخلدمات الصحية
بينما ذلك الهدف، لتحقيق نفسيني أخصائيني و/ أو اجتماعيني أخصائيني مع متوسطة أو بدرجة كبيرة تعاونوا

لتحقيق  رسمية غير جهات مع يقارب 8% تعاونوا وما والشرطة، العدالة جهاز مع متوسطة بدرجة 1% تعاونوا
من جهة أي مع بتاتا يتعاونوا قليال، أو لم تعاونوا قد التربويني، املرشدين العظمى من الغالبية أن ووجدنا ذلك. 

األسري. األطفال ضحايا االعتداء وعالج اكتشاف بهدف ،(5) رقم اجلدول في املذكورة اخلمس اجلهات

من املرشدين نسبا عالية أن وجدنا  ،(6) رقم اجلدول في الواردة  النتائج ضوء وفي تقدم، ما كل وبالرغم من أنه اال
على موافقتهم مدى أن اال املهني، لتدخلهم بحاجة هم األسري االعتداء ضحايا أن األطفال يظنون التربويني،
الطفل/ة، على االعتداء نوع حسب وذلك حالة الخرى، تتفاوت من املهني  لتدخلهم الطفل/ة حاجة  مستوى

واآلثار الناجمة عنه. تكراره، ومدى

الطفل/ة حاجة حول التربويون املرشدون تقدير طرحه أعلى أن ،(6) رقم اجلدول في الواردة النتائج دلت فقد
اجلدول في (3) (10) (31)و(32) رقم احلاالت (أنظر مثال للطفل/ة األخالقية االساءة حاالت هي املهني، لتدخلهم
احلاالت رقم(1) (5) (12) (16) مثال أنظر ) الطفل/ة على آثارا يترك الذي املتكرر اجلسدي وحاالت االعتداء ،( (6) رقم
(30) (17) (13) (6) (2) رقم احلاالت مثال أنظر ) النفسية االساءة حاالت وبعض رقم (6)، في اجلدول و(25) (23) (19)
االهمال حاالت وبعض رقم (6))، في اجلدول و(35) (34) احلاالت أنظر ) واالساءة اجلنسية رقم (6)، في اجلدول (33)
(أنظر التربوي حاالت االهمال وبعض رقم (6)، في اجلدول و(18) (14) (9) احلاالت رقم مثال أنظر ) والصحي الطبي
رقم احلاالت مثال (أنظر األخالقي االهمال حاالت وبعض رقم (6)، في اجلدول و(26) (21) (15) (7) رقم احلاالت مثال

رقم (6). في اجلدول (11) و (24)

املهني تدخلهم الى االعتداء ضحية الطفل حاجة ملدى التربويني تقدير املرشدين :(6 ) رقم جدول
املئوية) بالنسب (األرقام

للحاالت مختصر املتوسط12345*وصف
االنحراف
املعياري

.1
عاما،   13 العمر من تبلغ طالبة
يدفعها بقوة عنها. راض أبوها غير
أنها أخبرتك على األرض. ويوقعها
القلق. من وتعاني أبيها من تخاف

1.56.614.546.231.13.990.93

.2
طالق  منذ عاما، 18 عمره طالب
قائلة عليه  أمه صراخ ازداد والديه 
تصرفات مثل سيئة تصرفاته أن

أبيه.

26.220.848.322.73.830.92

ويستعني بابنته،3. بادرات يتاجر أب
لزبائنه. نقلها في عاما، 12 عمرها

11315804.720.66

جدا كبيرة بدرجة =5 كبيرة بدرجة =4 متوسطة  3= بدرجة قليلة بدرجة =2 االطالق على ال =1 *
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.4
من  يعاني أعوام  7 عمره طفل
ال والداه الهضم. في صعوبة

بانتظام. الدواء له يقدمان
4.88.520.137.429.33.781.1

.5

أبوها  أعوام،  9 عمرها طفلة
األخيرة اآلونه في عليها يعتدي
وما حزام (حذاء، مختلفه بأجسام
جروح على آثار هنالك شابه ذلك).

جسمها.

--1734.257.74.490.67

.6

أثناء  يبول  أعوام   7 عمره طفل
سيقطع بأنه يهدده  والده  نومه.
بذلك. استمر اذا التناسلي عضوه
ملصلحته يهدده انه  يقول األب

النوم. أثناء التبول عن ليكف

117.833.856.44.440.75

.7
طالق  منذ عاما، 14 عمرها طالبة
الذي أبيها مع  تعيش  والديها
املدرسة عن تتغيب أن منها يطلب

أجل القيام بأعمال البيت. من

--29.543.744.64.30.75

.8
بيت في  أطفالها مع أسره تعيش 
وفي كريهة  روائح منه تنتشر 
من الكثير تنتشر  البيت  ساحة

الفئران.

6.3719.436.430.93.791.14

.9
من البالغ ابنه وجود أثناء يدخن أب

االبن يعاني  بجانبه. أعوام 6 العمر
(”مرض التنفس في صعوبات من

األزمه“).

3.17.51537.636.73.971.05

.10

ابنها من آلخر حني من تطلب  أم
يسرق  أن 11 عاما، البالغ من العمر
األم احلانوت. من  احلاجيات  بعض
لألسره االقتصادي الوضع ان تقول

سيء.

--24.129.564.34.560.70

.11
زبائنه ويحضر بادرات يتاجر رجل
البالغ من ابنه لشرائها، الى البيت
بذلك. علم على سنوات 10 العمر

116.429.761.74.50.74

.12
 11 العمر من البالغ ابنه يضرب أب
األب مؤخرته.  على بالعصا عاما 
ابنه ليصبح ذلك يفعل أنه يدعي

حقيقيا. رجال

14.415.24138.44.110.89

.13

اخلارجي والدان يسخران من املنظر
 14 العمر من البالغة البنتهما
ذلك يفعالن أنهما يدعيان عاما،
على احملافظة في  لتشجيعها

وزنها. من والتقليل صحتها

13.510.849.535.24.140.82



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية 67دراسة

.14

أبلغ  9 سنوات، العمر من يبلغ طفل
بطنه في آالم من يعاني أنه والديه
يهتما لم أنهما اال االسهال، ومن
ممرضة الى توجه لهما.  قاله مبا
يعاني أنه فتبني ففحصته املدرسة

اجلفاف. من

1.95.416.238.238.44.060.96

.15
سنوات   10 العمر من يبلغ طفل
عن يتغاضيان والديه ان يقول:

التعليميه. صعوباته
12.514.251.930.34.080.79

.16
أمه  ان يقول: 9 سنوات عمره طفل
بقبضة تضربه األخيره اآلونة في

وكتفه. ظهره على يدها
--6.421.642303.950.89

.17
سنة   11 العمر من تبلغ طالبة
تقول: ان والديها ينتهزان كل فرصة

في الدراسة. لتذكيرها بفشلها
--2.411.454.731.54.150.72

.18
تقول:  عاما  13 عمرها طالبة
جهاز لها يشتريا لم والديها ان
قبل الطبيب به أوصى الذي السمع

لديها. السمع في لصعوبة عام

12.711.644.640.14.20.82

.19

أن  تقول: عاما  15 عمرها طالبة
على آلخر  حني من  تصفعها  أمها
ذلك تفعل انها تقول األم وجهها.
لتعليماتها ابنتها تصغي كي

وطلباتها.

13.212.246.137.64.170.82

.20
8 أعوام يقول:  العمر يبلغ من طالب
تلقى ال تصرفات تصرف كلما انه
بانها تهدده أمه  لدى  استحسانا

ذلك). تفعل ال أنها (اال ستضربه

4.112.23336.414.33.451.01

.21
كثيرا  يتغيب 15 عاما عمره طالب
انهما والداه: يقول املدرسة، عن
عن بالتغيب البنهما يسمحان

ذلك. بحقه في الميانهما املدرسة

11844.845.34.330.73

.22
طالبا ان تقول: املدرسة ممرضة 

بعض  يتلق لم عاما  12 عمره
عليه يترتب كان التي التطعيمات

طفولته. في تلقيها

4.71018.834.232.33.81.14

.23

ان  تقول: عاما  13 عمرها طالبة
أمل بخيبة  شعرت كلما أمها 
بأجسام تقذفها تصرفاتها من
ما صحن، أو حذاء، مختلفه (مثل

ذلك). شابه

11.314.546.736.54.170.78
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.24

عاما،   12 العمر من يبلغ  طالب
ألحد يسمحان والديه ان يقول:
مسروقة أغراض  باخفاء األقارب 
اخوته وباقي الطالب بيتهم، في

مسروقة. األغراض يعرفون أن

1.32.611.639.245.24.240.86

.25

ان  تقول: أعوام  8 عمرها طالبة
الوجبات لها يحضران ال والديها 
يقول منتظمه. بصورة  الغذائية
لتربيتها ذلك يفعالن الوالدان انهما

االستقالليه. على

2.67.726.538.524.73.751

.26

ان  يقول: أعوام  8 عمره طالب
رجوعه بعد منه يطلبون أهله
في معهم البقاء املدرسة من 
ساعة حتى حانوتهم، ملساعدتهم

غروب الشمس. متأخرة بعد

1.74.822.743.427.43.90.91

.27

ان  يقول: عاما  11 عمره طالب
نوعية بخصوص  ينتقدانه والديه 
فراغه وقت يقضي الذين األصحاب
عالقاته قطع منه ويطلبون معهم،

بهم.

4.312.928.937.716.23.491.04

.28

ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
الغذاء لها  يشتريان ال والديها
الطبيب، به أوصى الذي الصحي
أبديا معهما  املرشد حتدث  وعندما

ذلك. نحو واألسف الندم

5.314.731.131.617.33.411.1

.29

ان  تقول: سنوات  9 عمرها طالبة
عن دائمة بصورة تتغاضى أمها
األم املدرسة. في اجليدة  اجنازاتها
تصرفاتها تعتبر  ال انها تقول
مباشر غير أسلوبا  بل  تغاضيا،
من املزيد على ابنتها  لتشجيع

التعليم. في االجنازات

2.812.729.338.316.83.541

.30
ان  تقول: أعوام  10 عمرها طالبة
األخيرة. اآلونه آراءها في تنتقد أمها
من الليل في تتبول  الطالبة  بدأت

جديد.

--3.69.847.139.64.220.78

.31

الطالب، أحد أن يقول: املعلمني أحد
الطالب  من  يسرق عاما،  12 عمره
األب نقودهم، وأحيانا أقالمهم
يفعل أن ابنه  من طلب انه  يقول
ما الطالب  من ليستعيد ذلك
عن أن يدافع منه وليتعلم سرقوه

نفسه.

--1.54.336.557.74.50.68
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.32

أباه  ان  14 عاما يقول: عمره طالب
يتنازل أن ال عليه ويشجعه يصرخ
يرد وأن عليه  يعتدي طالب  ألي
هذه ان يقول األب  صاعني. الصاع 
ليصبح ابنه لتربية جيدة طريقة

ألصحابه. مهزلة وليس رجال

1.54.815.948.3304.010.88

.33
انه  يقول: عاما  13 عمره طالب
أمه ويناديها على أباه يصرخ يسمع
يعتدي أحيانا  ويراه  جارحة،  بألقاب 

بالضرب. عليها

1110.439.6484.330.76

.34
ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
يالمسها األخيرة اآلونه في أباها بدأ
الراحه، عدم لديها خلقت بصورة

والقلق. الطفلة تعاني من اخلوف

--13.727.3684.620.63

.35

ان  تقول: عاما  12 عمرها طالبة
معه باالطالع لها يسمح أخاها
انه يقول األخ اباحية، صور على 
اجلنسية الغناء التربية ذلك يفعل

لديها.

--1324.171.84.660.61

املطروحة النتائج من فيتبني املهني، لتدخلهم املعتدي/ة الوالد/ة حلاجة التربويني، املرشدين تقدير بخصوص أما
رقم (6). اجلدول في النتائج املطروحة (pattern)ومنط منحى نفس (7) رقم اجلدول في

في كان للتدخل التربويون املرشدون طرحه أعلى تقدير جند أن مع املعتدي، للتدخل احلاجة صعيد على ولكن
الضحية)، الطفل/ة على آثاراً تترك التي (وخاصةً املتكررة اجلسدية االساءة االخالقية، وحاالت االساءة حاالت
احلاالت)، من واالستخفاف، وغيرها والسخرية التهديد والتخويف حاالت (وخاصة النفسية االساءة وبعض حاالت
االهمال حاالت التربوي، وبعض االهمال حاالت وبعض والصحي، الطبي االهمال وبعض حاالت اجلنسية، واالساءة

.((7) رقم اجلدول (أنظر النتائج في االخالقي

املهني تدخلهم الى املعتدي/ة الوالد/ة حاجة ملدى التربويني تقدير املرشدين :(7 ) رقم جدول
املئوية بالنسب (األرقام

لتدخلك بحاجة /ة املعتدي/ة الوالد هل
املهني؟

املئوية بالنسب األرقام
للحاالت مختصر وصف

املتوسط12345*
االنحراف
املعياري

.1

عاما،   13 العمر من تبلغ طالبة
يدفعها بقوة عنها، راض أبوها غير
أنها أخبرتك على األرض. ويوقعها
القلق. من وتعاني أبيها من تخاف

2.97.113.644.531.93.951

جدا كبيرة بدرجة =5 كبيرة بدرجة =4 متوسطة  3= بدرجة قليلة بدرجة =2 االطالق على ال =1 *
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.2

طالق  منذ عاما، 18 عمره طالب
قائلة عليه  أمه صراخ ازداد والديه 
تصرفات مثل سيئة تصرفاته ان

أبيه.

1.55.715.248.828.93.980.89

.3
ويستعني بابنته، بادرات يتاجر أب

الى  نقلها في عاما،  12 عمرها
زبائنه.

1.83.56.728.159.94.410.9

.4
من  يعاني أعوام،  7 عمره طفل
ال والداه الهضم.  في  صعوبة

بانتظام. الدواء له يقدمان
1.52.910.242.243.24.230.86

.5

أبوها  اعوام.  9 عمرها طفلة
األخيرة اآلونه في عليها يعتدي
وما حزام (حذاء، مختلفة بأجسام
جروح على آثار هنالك شابه ذلك).

جسمها.

1.11.85.731.260.24.480.78

.6

أثناء  يبول أعوام،  7 عمره طفل
سيقطع بأنه يهدده  والده  نومه.
بذلك. استمر اذا التناسلي عضوه
ملصلحته، يهدده انه يقول األب

النوم. أثناء التبول عن ليكف

1.12.7630.959.34.450.81

.7

طالق  منذ عاما، 14 عمرها طالبة
الذي أبيها، مع تعيش والديها
املدرسة عن تتغيب أن منها يطلب

أجل القيام بأعمال البيت. من

11.5638.353.24.420.75

.8

بيت في  أطفالها مع أسرة تعيش 
وفي كريهة،  روائح منه تنتشر 
من الكثير تنتشر  البيت  ساحة

الفئران.

6.66.815.736.734.13.851.16

.9

من البالغ ابنه وجود أثناء يدخن أب
االبن يعاني  بجانبه. أعوام 6 العمر
(”مرض التنفس في صعوبة من

األزمه“).

1.12.77.135.553.64.380.82

.10

ابنها آلخر من من حني األم تطلب
يسرق  أن 11 عاما، البالغ من العمر
األم احلانوت. من  احلاجيات  بعض
لألسرة االقتصادي الوضع ان تقول

سيء.

113.824.669.64.610.70

.11
زبائنه ويحضر بادرات يتاجر رجل
البالغ من ابنه لشرائها ، الى البيت
بذلك. علم على سنوات 10 العمر

7.45.96.820.759.14.181.24

.12

 11 العمر من البالغ ابنه يضرب أب
األب مؤخرته.  على بالعصا عاما 
ابنه ليصبح ذلك يفعل أنه يدعي

حقيقيا. رجال

1.54.114.236.343.94.170.92



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية 71دراسة

.13

اخلارجي والدان يسخران من املنظر
 14 العمر من البالغة البنتهما
ذلك يفعالن أنهما يدعيان عاما،
على احملافظة في  لتشجيعها

وزنها. من والتقليل صحتها

1.94.210.34439.64.150.90

.14

أبلغ  9 سنوات، العمر من يبلغ طفل
ببطنه، آالم من يعاني أنه والديه 
يهتما لم أنهما اال االسهال، ومن
ممرضة الى توجه لهما.  قاله مبا
أنه فتبني ففحصته، املدرسة

اجلفاف. من يعاني

1.91.78.438.649.44.320.84

.15
سنوات   10 العمر من يبلغ طفل
عن يتغاضيان والديه ان يقول

التعليمية. صعوباته
12.111.75134.14.150.78

.16
أمه  ان يقول 9 سنوات عمره طفل
بقبضة تضربه األخيره اآلونه في

وكتفه. ظهره على يدها
1.34.512.543.438.34.130.89

.17
سنة   11 العمر من تبلغ طالبة
تقول: ان والديها ينتهزان كل فرصة

في الدراسة. لتذكيرها بفشلها
--3.41047.838.94.220.78

.18

تقول:  عاما  13 عمرها طالبة
جهاز لها يشتريا لم والديها ان
قبل الطبيب به أوصى الذي السمع

لديها. السمع لصعوبة عام

11641514.40.73

.19

ان  تقول: عاما  15 عمرها طالبة
على آلخر  حني من  تصفعها  أمها
ذلك تفعل انها تقول األم وجهها.
لتعليماتها ابنتها تصغي كي

وطلباتها.

1.32.19.340.3474.300.82

.20

8 أعوام يقول:  العمر يبلغ من طالب
تلقى ال تصرفات تصرف كلما انه
بأنها تهدده أمه  لدى  استحسانا

ذلك). تفعل ال أنها (اال ستضربه

3.910.325.340.819.73.621.04

.21

كثيرا  يتغيب 15 عاما عمره طالب
انهما والداه يقول املدرسة. عن
عن بالتغيب البنهما يسمحان

ذلك. بحقه في الميانهما املدرسة

--1.56.940.251.44.410.71

.22

طالبا عمره ان تقول املدرسة ممرضه
التطعيمات  بعض يتلق لم 12 عاما
في تلقيها عليه يترتب كان التي

طفولته.

1.53.210.538.9464.250.88
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.23

ان  تقول: عاما  13 عمرها طالبة
أمل بخيبة  شعرت كلما أمها 
باألجسام تقذفها تصرفاتها، من
ما أو صحن، حذاء، (مثل اتلفه

ذلك). شابه

11.47.740.649.34.360.77

.24

عاما،   12 العمر من يبلغ  طالب
ألحد يسمحان والديه ان يقول:
مسروقة أغراض  باخفاء األقارب 
اخوته وباقي الطالب بيتهم، في

مسروقة. األغراض يعرفون أن

1.32.48.63255.64.380.85

.25

ان  تقول: أعوام  8 عمرها طالبة
الوجبات لها يحضران ال والديها 
يقول منتظمه. بصورة  الغذائية
لتربيتها ذلك يفعالن الوالدان انهما

االستقالليه. على

1.9518.339.435.44.010.95

.26

ان  يقول: اعوام  8 عمره طالب
رجوعه بعد منه يطلبون أهله
في معهم البقاء املدرسة، من 
ساعة حتى ملساعدتهم حانوتهم

غروب الشمس. متأخره بعد

13.214.940.640.24.160.86

.27

ان  يقول، عاما  11 عمره طالب
نوعية بخصوص  ينتقدانه والديه 
فراغه وقت يقضي الذين األصحاب
عالقاته قطع منه ويطلبون معهم،

بهم.

6.815.130.332.215.63.351.12

.28

ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
الغذاء لها  يشتريان ال والديها
الطبيب. به أوصى الذي الصحي
أبديا معهما  املرشد حتدث  وعندما

ذلك. نحو واألسف الندم

5.411.227.632.623.13.571.12

.30

ان  تقول: أعوام  10 عمرها طالبة
األخيرة. اآلونة آراءها في تنتقد أمها
من الليل في تتبول  الطالبة  بدأت

جديد.

12.79.539.946.94.290.82

.31

الطالب أحد ان يقول: املعلمني أحد
الطالب  من يسرق عاما 12 عمره
األب نقودهم، وأحيانا أقالمهم
يفعل أن ابنه  من طلب انه  يقول
ما الطالب  من ليستعيد ذلك
عن يدافع أن وليتعلم منه، سرقوه

نفسه.

113.332.362.34.540.69
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.32

أباه  ان  14 عاما يقول: عمره طالب
يتنازل أن ال عليه ويشجعه يصرخ
يرد وأن عليه،  يعتدي  طالب  ألي
هذه ان يقول األب  صاعني. الصاع 
ليصبح ابنه لتربية جيدة طريقة

الصحابه. مهزلة وليس رجال

1.53.914.342.3384.110.90

.33

انه  يقول: عاما  13 عمره طالب
أمه ويناديها على أباه يصرخ يسمع
يعتدي أحيانا  ويراه  جارحة،  بألقاب 

بالضرب. عليها

1.91.5832.855.84.390.84

.34

ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
يالمسها األخيرة اآلونه في أباها بدأ
الراحة، عدم لديها خلقت بصورة

والقلق. الطفلة تعاني من اخلوف

3.82.35.520.5684.470.97

.35

ان  تقول: عاما  12 عمرها طالبة
معه باالطالع لها يسمح أخاها
انه يقول األخ اباحية. صور على 
اجلنسية الغناء التربية ذلك يفعل

لديها.

1.71.52.823.270.84.600.77

واالساءة االعتداء ضحايا األطفال  حلاجة التربويني املرشدين تقدير  ورغم النتائج، هذه في  للنظر امللفت من 
اجلدولني في البيانات دلت كما املهني، لتدخلهم أخرى، جهة من املعتدين الوالدين وحاجة جهة، واالهمال من
جند، أننا قبل، اال من ذكرنا ما حسب املفتوحة، األسئلة بعض االجابات على في ظهر ما الى اضافة (6) و (7)، رقم
االجتماعية الشؤون حاالت االعتداء، الى مكاتب عن للتبليغ التربويني، املرشدين متدنيا لدى استعدادا هناك أن

التوالي). على (8) و (9) رقم اجلداول (انظر للشرطة احلاالت عن تلك للتبليغ أقل فلسطني، واستعدادا في

للتبليغ عن جدا، والكبيرة والكبيرة املتوسطة باالستعدادية املتمثلة املتفاوتة، االستعداد درجات جمعنا ولو
مستعدون  التربويني، املرشدين من 67.7% و %6.6 بني ما أن االجتماعية، سنجد الشؤون ملكاتب االعتداء حاالت

.(8) رقم اجلدول في النتائج (أنظر االجتماعية الشؤون ملكاتب االعتداء للتبليغ عن حاالت

لتبليغ  وكبيرة جدا، متوسطة بني تتراوح متفاوتة، بدرجات مستعدون التربويني املرشدين من %67.7 أن فمثال، جند
في (3) رقم (أنظر احلالة نقلها لزبائنه في – - التاجر بادرات أبوه يستغله الذي الطفل حالة عن املكاتب تلك

للتبليغ عن  متفاوتة، وبدرجات مستعدون، التربويني املرشدين من %42.3 جند أن آخر، مثال وفي .((8) رقم اجلدول
عن  التغيب منها يطلب والذي ، أمها مع طالقه مع أبيها منذ تعيش والتي عاما 14 عمرها التي الطالبة حالة

رقم (8)). في اجلدول (7) رقم احلالة (أنظر البيت بأعمال القيام أجل من املدرسة

حالة  عن للتبليغ متفاوته، وبدرجات استعدادهم، عن عبروا التربويني من املرشدين %30.2 جند أن آخر، مثال وفي
ذلك  يفعل أنه األب يدعي حيث مؤخرته، على  بالعصا أبوه يضربه والذي  عاما، 11 العمر من البالغ الطفل

رقم (8)). في اجلدول (12) احلالة رقم (أنظر حقيقيا ابنه رجال ليصبح

من  متفاوتة  درجات عن عبروا التربويني املرشدين من %17.5 أن النتائج، أفصحت حيث آخر، مثاال ونطرح
والديه  أن  يقول: والذي 10 سنوات)  عمره الطفل( حالة  عن االجتماعية الشؤون لتبليغ مكاتب االستعدادية،

رقم (8)). في اجلدول (15) رقم (أنظر احلالة التعليمية عن صعوباته يتغاضيان
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الشؤون  مكاتب لتبليغ متفاوته، بدرجات مستعدون، التربويني املرشدين  من %16.2 أن جند  آخر، مثال وفي
به  أوصى الذي الصحي الغذاء لها يشتريان والديها ال والتي تقول: أن عاما) 14 (عمرها الطالبة عن االجتماعية

رقم (8)). في اجلدول (28) رقم احلالة (أنظر الطبيب

حالة  عن للتبليغ متفاوتة، وبدرجات االستعدادية، لديهم التربويني املرشدين من %14.6 جند أن األخير، املثال وفي
في  تتبول الطالبة عادت األخيرة، حيث اآلونة في آراءها تنتقد أمها ان تقول: سنوات) التي 10 الطالبة (عمرها

رقم (8)). في اجلدول (30) احلالة رقم (أنظر جديد من الليل

االجتماعية الشؤون لدائرة االعتداء حاالت عن للتبليغ التربويني املرشدين استعداد يبني :(8 ) رقم جدول
املئوية) بالنسب (األرقام

احلالة عن االستعداد للتبليغ لديك هل
االجتماعية؟ الشؤون لدائرة

املئوية بالنسب األرقام
للحاالت مختصر وصف

املتوسط12345*
االنحراف
املعياري

.1

عاما،   13 العمر من تبلغ طالبة
يدفعها بقوة عنها، راض أبوها غير
أنها أخبرتك على األرض. ويوقعها
القلق. من وتعاني أبيها من تخاف

42.42318.111.74.82.141.22

.2

طالق  منذ عاما. 18 عمره طالب
أمه عليه، قائلة والديه ازداد صراخ
تصرفات مثل سيئة تصرفاته ان

أبيه.

51.122.5139.53.81.921.17

.3
ويستعني بابنته، بادرات يتاجر أب

الى  لنقل ادرات عاما، 12 عمرها
زبائنه.

19.812.58.321.138.33.461.57

.4
من  يعاني أعوام  7 عمره طفل
ال والداه الهضم. في صعوبة

بانتظام. الدواء له يقدمان
4518.313.313.310.12.251.40

.5

أبوها  اعوام.  9 عمرها طفلة
األخيرة اآلونه في عليها يعتدي
وما حزام (حذاء، مختلفة بأجسام
جروح على آثار هنالك شابه ذلك).

جسمها.

30.221.217.815.8152.641.43

.6

أثناء  يبول  أعوام   7 عمره طفل
سيقطع بأنه يهدده  والده  نومه.
بذلك. استمر اذا التناسلي عضوه
ملصلحته يهدده انه  يقول األب

النوم. أثناء التبول عن ليكف

50.218.913.67.79.62.081.34

.7

طالق  منذ عاما، 14 عمرها طالبة
الذي أبيها، مع  تعيش  والديها
املدرسة عن تتغيب أن منها يطلب

أجل القيام بأعمال البيت. من

41.516.317.415.29.72.351.40

جدا كبيرة بدرجة =5 كبيرة بدرجة =4 متوسطة  3= بدرجة قليلة بدرجة =2 االطالق على ال =1 *
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.8

في بيت أطفالها مع تعيش أسرة
وفي كريهة،  روائح منه تنتشر 
من الكثير تنتشر  البيت  ساحة

الفئران.

31.914.714.919.918.62.791.52

.9

من البالغ ابنه وجود أثناء يدخن أب
االبن يعاني  بجانبه. أعوام 6 العمر
(”مرض التنفس في صعوبات من

األزمه“).

50.919129.88.32.061.33

.10

ابنها، من  آلخر  حني  من تطلب أم
يسرق  أن 11 عاما، البالغ من العمر
األم احلانوت. من  احلاجيات  بعض
لألسرة االقتصادي الوضع ان تقول

سيء.

28.112.413.918.227.43.041.59

.11
زبائنه ويحضر بادرات يتاجر رجل
البالغ من ابنه لشرائها، الى البيت

بذلك. علم سنوات 10 العمر
29.79.89.118.632.83.151.66

.12

 11 العمر من البالغ ابنه يضرب أب
األب مؤخرته.  على بالعصا عاما 
ابنه ليصبح ذلك يفعل أنه يدعي

حقيقيا. رجال

52.617.111.710.28.52.051.35

.13

اخلارجي والدان يسخران من املنظر
 14 العمر من البالغة البنتهما
ذلك يفعالن أنهما يدعيان عاما،
على احملافظة في  لتشجيعها

وزنها. من والتقليل صحتها

67.916.77.93.93.61.591.03

.14

سنوات،   9 العمر من يبلغ طفل
آالم من  يعاني أنه والديه أبلغ 
أنهما اال االسهال،  ومن ببطنه
الى توجه لهما. قاله يهتما مبا لم
فتبني ففحصته،  املدرسة  ممرضة

اجلفاف. يعاني من أنه

53.616.910.210.98.52.041.36

.15
سنوات   10 العمر من يبلغ طفل
عن يتغاضيان والديه ان يقول:

التعليمية. صعوباته
70.112.48.54.94.11.611.10

.16
أمه  ان يقول: 9 سنوات عمره طفل
بقبضة تضربه األخيرة اآلونة في

وكتفه. ظهره على يدها
65.414.510.36.23.61.681.11

.17

سنة   11 العمر من تبلغ طالبة
كل ينتهزان والديها ان تقول:
في بفشلها لتذكيرها فرصة

الدراسة.

71.7148.13.62.61.510.97
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.18

تقول:  عاما،   13 عمرها طالبة
جهاز لها يشتريا لم والديها ان
الطبيب به أوصى  الذي  السمع
السمع في لصعوبة عام قبل

لديها.

33.59.7152021.82.871.58

.19

ان  تقول: عاما  15 عمرها طالبة
آلخر على تصفعها من حني أمها
ذلك تفعل انها تقول األم وجهها.
لتعليماتها ابنتها تصغي كي

وطلباتها.

61.316.412.86.43.21.741.10

.20

أعوام   8 العمر من يبلغ  طالب
ال انه كلما تصرف تصرفات يقول:
تهدده أمه لدى استحسانا تلقى
تفعل ال انها (اال ستضربه  أنها

ذلك).

79.310.76.22.41.31.360.81

.21

كثيرا  يتغيب 15 عاما عمره طالب
انهما والداه: يقول املدرسة. عن
عن بالتغيب البنهما يسمحان
ذلك. في بحقه الميانهما املدرسة،

63.81310.67.55.11.771.21

.22

طالبا ان تقول: املدرسة ممرضة 
بعض  يتلق لم  عاما،  12 عمره
عليه يترتب كان التي التطعيمات

طفولته. في تلقيها

53.912.111.311.311.32.141.45

.23

ان  تقول: عاما  13 عمرها طالبة
أمل بخيبة  شعرت كلما أمها 
باألجسام تقذفها تصرفاتها، من
ما أو صحن، حذاء، (مثل اتلفه

ذلك). شابه

61.914.511.17.45.11.791.2

.24

عاما   12 العمر من يبلغ  طالب
ألحد يسمحان والديه ان يقول:
مسروقة أغراض  باخفاء األقارب 
اخوته وباقي الطالب بيتهم، في

مسروقة. األغراض يعرفون أن

49.812.813.611.712.12.231.46

.25

ان  تقول: أعوام  8 عمرها طالبة
الوجبات لها يحضران ال والديها 
يقول منتظمه. بصورة  الغذائية
ذلك يفعالن انهما الوالدان:

االستقاللية. على لتربيتها

64.212.210.28.35.11.781.22

.26

ان  يقول: اعوام  8 عمره طالب
رجوعه بعد منه، يطلبون أهله
في معهم البقاء املدرسة، من 
ساعة حتى ملساعدتهم حانوتهم

غروب الشمس. متأخره بعد

63.214.810.27.14.71.751.18
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.27

ان  يقول: عاما  11 عمره طالب
نوعية بخصوص  ينتقدانه والديه 
وقت يقضي الذين األصحاب
قطع منه ويطلبون معهم، فراغه

بهم. عالقاته

84.68.73.81.51.31.260.72

.28

ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
الغذاء لها  يشتريان ال والديها
الطبيب. به أوصى الذي الصحي
معهما أبديا حتدث املرشد وعندما

ذلك. نحو واألسف الندم

74.49.46.84.15.31.561.12

.29

ان  تقول: سنوات  9 عمرها طالبة
عن دائمة بصورة تتغاضى أمها
األم املدرسة. في اجليدة  اجنازاتها
تصرفاتها تعتبر ال انها تقول:
مباشر غير أسلوبا  بل  تغاضيا،
من املزيد على ابنتها  لتشجيع

التعليم. في االجنازات

87.362.82.81.11.240.73

.30

تقول:  أعوام   10 عمرها طالبة
اآلونة في آراءها تنتقد أمها ان
في تتبول الطالبة بدأت األخيرة.

الليل من جديد.

76.39.17.842.81.480.99

.31

أحد ان يقول: املعلمني أحد
من  يسرق 12 عاما، عمره الطالب،
نقودهم، وأحيانا أقالمهم الطالب
أن ابنه من طلب انه يقول: األب
الطالب من ليستعيد ذلك يفعل
يدافع أن وليتعلم منه، سرقوه ما

نفسه. عن

6710.411.55.55.61.721.2

.32

ان أباه  14 عاما يقول، عمره طالب
يتنازل بأن ال عليه ويشجعه يصرخ
يرد وأن عليه،  يعتدي  طالب  ألي
هذه ان يقول: الصاع صاعني، األب
ليصبح ابنه لتربية جيدة طريقة

الصحابه. مهزلة وليس رجال

74.69.38.93.83.41.521.03

.33

انه  يقول، عاما  13 عمره طالب
أمه ويناديها على أباه يصرخ يسمع
بألقاب جارحة، ويراه أحيانا يعتدي

بالضرب. عليها

54.311.815.610.28.22.061.36

.34

ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
يالمسها األخيرة اآلونه في أباها بدأ
الراحة، عدم لديها خلقت بصورة

والقلق. الطفلة تعاني من اخلوف

44.17.818.411.7182.521.57
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.35

ان  تقول: عاما  12 عمرها طالبة
معه باالطالع لها يسمح أخاها
انه يقول األخ اباحية. صور على 
اجلنسية الغناء التربية ذلك يفعل

لديها.

51.812.511.79.114.92.231.51

حاالت عن الشرطة لتبليغ التربويني، املرشدين استعدادية أن الى  ،(9) رقم اجلدول في الواردة النتائج تشير 
جند حيث االجتماعية. الشؤون مكاتب  الى عنها للتبليغ استعداديتهم مدى أقل من األطفال، على االعتداء

متوسطة  بني (تتراوح االستعدادية من متفاوتة درجات أبدوا قد التربويني، املرشدين من 66.3% و %2.1 بني ما أن
املستعدين نسبة احلاالت، كانت معظم (وفي للشرطة االطفال على االعتداء حاالت عن للتبليغ جدا) وكبيرة

.(%35 من للتبليغ أقل

حالة  عن الشرطة لتبليغ االستعدادية من متفاوتة درجات عن عبروا التربويني، املرشدين من %66.3 أن فمثال، جند
اجلدول في (3) رقم احلالة زبائنه(أنظر الى نقلها في التاجر بادرات أبوه يستغله والذي عاما) 12 (عمره الطفل

االستعدادية،  من  درجات متفاوتة أبدوا  التربويني،  املرشدين من %30 يقارب ما  أن جند آخر، مثال  وفي .(9) رقم
من  احلاجيات بعض يسرق أن آلخر، حني من منه أمه، تطلب والذي 11 عاما) (عمره الطفل حالة عن للتبليغ

رقم (9). في اجلدول (10) رقم سيء (أنظر احلالة االقتصادي لألسرة الوضع ألن احلانوت

لتبليغ  متفاوتة، وبدرجات االستعداد، لديهم التربويني املرشدين من %34 يقارب ما أن وجدنا آخر، مثال وفي
(مثل  مختلفة األخيرة بأجسام اآلونة في عليها أبوها يعتدي والتي اعوام) 9 (عمرها حالة الطفلة عن الشرطة

رقم (9). في اجلدول (5) رقم احلالة (أنظر ذلك. نتيجة جروح على جسمها آثار يترك مما احلزام)، احلذاء

من االستعدادية،  درجات متفاوتة أبدوا التربويني، قد املرشدين من 31% و %19.8 يقارب ما أن جند آخرين، مثالني وفي
التاليتني: عن كل من احلالتني الشرطة لتبليغ

عدم  لديها خلقت يالمسها بصورة األخيرة في اآلونة بدأ أباها والتي تقول: ان عاما) 14 (عمرها الطالبة حالة
الطالبة حالة الثانية، واحلالة رقم (9) في اجلدول (34) رقم والقلق (أنظر احلالة اخلوف من اآلن تعاني وهي الراحة،

التوالي). (أنظر  (النسب على صور اباحية. على معه باالطالع لها يسمح أخاها ان تقول: التي عاما) 12 (عمرها
رقم (9). في اجلدول (35) رقم حالة

لتبليغ  االستعدادية من درجات متفاوتة عبروا عن التربويني، املرشدين من %20 يقارب ما آخر وجدنا، أن مثال وفي
الدواء بانتظام  له يقدمان ووالديه ال يعاني من صعوبات في الهضم سنوات)، 7 طفل (عمره حالة الشرطة عن
بدرجات  االستعدادية، لديهم املرشدين من %18 يقارب ما مثال آخر، أن وبني رقم (9). في اجلدول (4) (أنظر حالة رقم
يطلب  الذي أبيها مع والديها طالق منذ تعيش والتي عاما) 14 (عمرها طالبة حالة عن الشرطة لتبليغ متفاوتة،

رقم (9). في اجلدول (7) رقم حالة البيت (أنظر بأعمال القيام أجل من املدرسة عن تتغيب منها أن

للتبليغ عن  متفاوتة من االستعدادية، درجات عن التربويني، قد عبروا املرشدين 5.2% من جند أن آخر، مثال وفي
اجلدول في (15) رقم حالة (أنظر التعليمية عن صعوباته يتغاضيان والديه ان يقول: سنوات 10 عمره طفل حالة

الشرطة،  وبدرجات متفاوتة، لتبليغ عن استعدادهم، قد عبروا املرشدين من %6.1 أن املثال األخير، جند وفي .(9) رقم
حانوتهم،  معهم في البقاء من املدرسة، رجوعه منه، بعد يطلبون أهله ان يقول: أعوام 8 عمره طفل حالة عن

رقم (9). في اجلدول (26) رقم احلالة (أنظر الشمس غروب بعد متأخرة ساعة حتى ملساعدتهم
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للشرطة االعتداء عن حاالت للتبليغ التربويني املرشدين 9): استعداد ) رقم جدول
املئوية) بالنسب (األرقام

احلالة عن االستعداد للتبليغ لديك هل
للشرطة؟

املئوية بالنسب األرقام
للحاالت مختصر وصف

املتوسط12345*
االنحراف
املعياري

.1

عاما،   13 العمر من تبلغ طالبة
يدفعها بقوة عنها. راض أبوها غير
بأنها أخبرتك األرض. على ويوقعها
القلق. من وتعاني أبيها من تخاف

63.219.911.23.22.61.620.98

.2

طالق  منذ عاما، 18 عمره طالب
أمه عليه، قائلة: والديه، ازداد صراخ
تصرفات مثل سيئة تصرفاته ان

أبيه.

75.614.75.93.8--1.390.79

.3
ويستعني بابنته، بادرات يتاجر أب
لزبائنه. نقلها في عاما، 12 عمرها

258.710.418.737.23.341.63

.4
من يعاني 7)أعوام، عمره( طفل
ال والداه الهضم. في صعوبة

بانتظام. الدواء له يقدمان
66.213.99.76.33.91.681.12

.5

يعتدي  أبوها 9 أعوام. عمرها طفلة
بأجسام األخيرة اآلونه في عليها 
شابه). وما حزام، (حذاء، مختلفة

جسمها. آثار جروح على هنالك

49.11715.510.77.72.111.33

.6

أثناء يبول أعوام، (7 ) عمره طفل
سيقطع بأنه يهدده  والده  نومه.
بذلك. استمر اذا التناسلي عضوه
ملصلحته، يهدده انه  يقول: األب

النوم. أثناء التبول عن ليكف

68.115.88.73.93.51.591.03

.7

طالق  منذ عاما، 14 عمرها طالبة
الذي أبيها، مع  تعيش  والديها
املدرسة، عن تتغيب أن منها يطلب

أجل القيام بأعمال البيت. من

6417.8114.42.81.641.02

.8

في بيت أطفالها مع أسرة تعيش
وفي كريهة،  روائح منه تنتشر 
من الكثير تنتشر  البيت  ساحة

الفئران.

49.917.412.612.87.22.11.33

جدا كبيرة بدرجة =5 كبيرة بدرجة =4 متوسطة  3= بدرجة قليلة بدرجة =2 االطالق على ال =1 *
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.9

من البالغ ابنه وجود أثناء يدخن أب
االبن يعاني  بجانبه. أعوام 6 العمر
(”مرض التنفس في صعوبات من

األزمه“).

71.215.27.83.91.91.50.93

.10

ابنها آلخر من من حني األم تطلب
يسرق  أن 11 عاما، البالغ من العمر
األم احلانوت. من  احلاجيات  بعض
لألسرة االقتصادي الوضع ان تقول

سيء.

53.116.913.297.72.011.31

.11

ويحضر ادرات، في يتاجر رجل
ابنه لشرائها، البيت الى زبائنه

علم  10 سنوات البالغ من العمر
بذلك.

3110.68.416.533.53.111.69

.12

 11 العمر من البالغ ابنه يضرب أب
األب مؤخرته.  على بالعصا عاما 
ابنه ليصبح ذلك يفعل أنه يدعي

حقيقيا. رجال

67.916.28.14.731.591.03

.13

اخلارجي والدان يسخران من املنظر
 14 العمر من البالغة  البنتهما، 
ذلك يفعالن أنهما يدعيان عاما،
على احملافظة في  لتشجيعها

وزنها. من والتقليل صحتها

82.2103.82.51.51.310.79

.14

سنوات،   9 العمر من يبلغ طفل
في آالم من يعاني أنه والديه أبلغ
لم أنهما اال االسهال، ومن بطنه
الى توجه لهما.  قاله مبا  يهتما
فتبني ففحصته  املدرسة، ممرضة

اجلفاف. يعاني من أنه

72.711.59.63.82.41.520.98

.15
سنوات   10 العمر من يبلغ طفل
عن يتغاضيان والديه ان يقول:

التعليميه. صعوباته
85.59.2311.21.230.67

.16
يقول: سنوات (9) عمره طفل
تضربه األخيرة  اآلونة في أمه ان

وكتفه. ظهره على يدها بقبضة
80135.31.7--1.290.68

.17

سنة   11 العمر من تبلغ طالبة
كل ينتهزان والديها ان تقول:
في بفشلها لتذكيرها فرصة

الدراسة.

88.77.72.61--1.160.5

.18

تقول:  عاما  13 عمرها طالبة
جهاز لها يشتريا لم والديها ان
الطبيب به أوصى  الذي  السمع
السمع في لصعوبة عام قبل

لديها.

79.711.36.21.51.31.340.77
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.19

ان  تقول: عاما  15 عمرها طالبة
آلخر على تصفعها من حني أمها
ذلك تفعل انها تقول: األم وجهها.
لتعليماتها ابنتها تصغي كي

وطلباتها.

81.611.14.12.211.300.74

.20

أعوام   8 العمر من يبلغ  طالب
ال انه كلما تصرف تصرفات يقول:
تهدده أمه من استحسانا  تلقى
تفعل ال  أنها (اال  ستضربه بأنها

ذلك).

90.86.61.71--1.130.48

.21

15 عاما، يتغيب كثيرا  عمره طالب
انهما والداه: يقول املدرسة، عن
عن بالتغيب البنهما يسمحان
ذلك. بحقه في الميانهما املدرسة

78.711.35.72.32.11.380.86

.22

طالبا ان تقول: املدرسة ممرضة 
بعض  يتلق لم  عاما،  12 عمره
عليه يترتب كان التي التطعيمات

طفولته. في تلقيها

77115.13.831.450.97

.23

أن  تقول: عاما  13 عمرها طالبة
أمل بخيبة  شعرت كلما أمها 
باألجسام تقذفها تصرفاتها من
ما أو صحن، حذاء (مثل اتلفه

ذلك). شابه

79.112.16.61.11.11.330.75

.24

عاما   12 العمر من يبلغ  طالب
ألحد يسمحان والديه ان يقول:
مسروقة أغراض  باخفاء األقارب 
اخوته وباقي الطالب بيتهم، في

مسروقة. األغراض يعرفون أن

47.916.616.48.510.62.171.38

.25

ان  تقول: أعوام  8 عمرها طالبة
الوجبات لها يحضران ال والديها 
يقول منتظمة. بصورة  الغذائية
ذلك يفعالن انهما الوالدان

االستقالليه. على لتربيتها

81.7104.52.31.51.320.79

.26

ان  يقول: اعوام  8 عمره طالب
رجوعه بعد منه يطلبون أهله
في معهم البقاء املدرسة، من 
ساعة حتى حانوتهم، ملساعدتهم

غروب الشمس. متأخرة بعد

82.611.441.111.260.67

.27

ان  يقول: عاما  11 عمره طالب
نوعية بخصوص  ينتقدانه والديه 
وقت يقضي الذين األصحاب
قطع منه ويطلبون معهم، فراغه

بهم. عالقاته

92.44.71.71.2--1.120.47
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.28

ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
الغذاء لها  يشتريان ال والديها
الطبيب، به أوصى الذي الصحي
معهما أبديا حتدث املرشد وعندما

ذلك. نحو واألسف الندم

90.85.32.41.5--1.160.57

.29

ان  تقول: سنوات  9 عمرها طالبة
عن دائمة بصورة تتغاضى أمها
األم املدرسة. في اجليدة اجنازاتها
تصرفاتها تعتبر ال انها تقول:
مباشر غير أسلوبا  بل  تغاضيا،
من املزيد على ابنتها  لتشجيع

التعليم. في االجنازات

94.13.811.1--1.090.44

.30

تقول:  أعوام   10 عمرها طالبة
اآلونة في آراءها تنتقد أمها ان
في تتبول الطالبة بدأت األخيرة.

الليل من جديد.

91.75.71.11.5--1.130.54

.31

أحد ان يقول: املعلمني أحد
من  يسرق 12 عاما، عمره الطالب،
نقودهم، وأحيانا أقالمهم الطالب
أن ابنه من طلب انه يقول: األب
الطالب ذلك، ليستعيد من يفعل
يدافع أن وليتعلم منه، سرقوه ما

نفسه. عن

78.512.15.12.41.91.370.84

.32

ان أباه  14 عاما يقول: عمره طالب
يتنازل أن ال عليه ويشجعه يصرخ
يرد وأن عليه،  يعتدي  طالب  ألي
هذه ان يقول: الصاع صاعني. األب
ليصبح ابنه لتربية جيدة طريقة

ألصحابه. مهزلة وليس رجال،

86.29.72.51.7--1.200.60

.33

انه  يقول: عاما  13 عمره طالب
أمه ويناديها على أباه يصرخ يسمع
بألقاب جارحة، ويراه أحيانا يعتدي

بالضرب. عليها

71.712.28.94.42.91.551.02

.34

ان  تقول: عاما  14 عمرها طالبة
يالمسها األخيرة اآلونه في أباها بدأ
الراحة، عدم لديها خلقت بصورة

والقلق. الطفلة تعاني من اخلوف

56.912.214.38.681.991.33

.35

ان  تقول: عاما  12 عمرها طالبة
معه باالطالع لها يسمح أخاها
انه يقول: األخ اباحية. صور على 
اجلنسية الغناء التربية ذلك يفعل

لديها.

66.713.58.46.15.31.71.18
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 UO�uðË h�K�
النتائج ملخص

أوالً:
حاالت معظم يعون على أنهم تدل الفلسطينيني، التربويني املرشدين تعريفات أن بينت، نتائج الدراسة أن رغم
بأشكال لالعتراف مييلون الوقت ذات أنهم في إال األطفال، لها يتعرض واإلهمال التي اإلساءة وأمناط وأشكال
بأشكال اعترافهم  من أكثر األطفال، على االعتداء أشكال من باعتبارها واملتكررة، احلادة اجلسدية  اإلساءة

مرتني. أو ملرة حتدث قد التي "البسيطة" اجلسدية اإلساءة

التي االعتداء بأشكال اعترافهم من أكثر على األطفال، تترك آثاراً التي االعتداء بأشكال مييلون لالعتراف كما
حلاالت االعتداء وعيهم على تدل مضاميناً حملت قد التربويني املرشدين تعريفات أن أيضاً، واتضح ،ً آثارا تترك ال
احتوت كما  واللفظية. والعاطفية  النفسية واإلساءة االعتداء حلاالت  وعيهم من أكثر واجلنسي، اجلسدي
أن على التأكيد، يجدر وهنا ً حلاالت اإلساءة األخالقية. جدا العالي وعيهم الى تؤشر مضامني على تعريفاتهم
بصورة وتدل والطبي، الصحي اإلهمال حلاالت وعيهم على تدل مضامني على أيضا احتوت قد املرشدين، تعريفات

التربوي. حلاالت اإلهمال وعيهم على ذلك، من أقل

ثانياً:
أكثر عائلية، مشكلة وإهمالهم لألطفال واإلساءة  االعتداء  العتبار التربويني، املرشدين لدى عال ميل  برز
كمشكلة املشكلة لهذه النظر في امليل لديهم ظهر كما وقانونية. العتبارها مشكلة جنائية ميلهم من
ميلهم بني العالقة ذلك، لم تظهر ومع العتبارها مشكلة شخصية وصحية، ميلهم من أقل وتربوية، اجتماعية

جنائية وقانونية. مشكلة باعتبارها معها للتعامل وبني ميلهم هذا،

الشرطة (مثل القانونية اجلهات لتدخل  منهم العظمى الغالبية يكن مفاجئا معارضة لم ذلك، على وبناء
املؤسسات أن  املرشدين، من مرتفعة غير نسبة قدرت كما واإلهمال. اإلساءة حاالت في القضائية) واألجهزة
مشكلة اجتماعية، أنها على وإهمالهم، لألطفال اإلساءة مع تتعامل الفلسطينية، السلطة في الرسمية
أن وال يؤيدون جنائية، باعتبارها مشكلة معها تتعامل ال املؤسسات تلك أن الغالبية العظمى، تعتقد فيما

جنائية. مشكلة أنها على معها تتعامل

الطفل الضحية مصلحة في يكون ولن بلة، الطني يزيد قد األسرة خارج أن أي تدخل من البعض، يرى حيث
ممارسات وقوع واحتمال وتفككها،  األسرية احلياة تدهور احتمال من اخلوف جانب الى – اعتقادهم حسب -
قانونياً ومهنياً مهيأة غير السلطة الفلسطينية مؤسسات اعتقادهم أن عن ناهيك األطفال، ضد انتقامية
ذلك، ومع املعتدي. للوالد  القانونية  واملالحقة والعالج الضحية، للطفل واحلماية العالج لتقدمي ومؤسساتياً
اإلساءة ظاهرة  مع الفلسطينية، السلطة مؤسسات تتعامل أن يؤيدون املرشدين، من عالية نسبة  أن تبني
والعالج احلماية  تقدمي أهمية على االطار هذا في وأكدوا  اجتماعية،  مشكلة أنها على وإهمالهم، لألطفال

للمعتدي. القانونية املالحقة - أعاله - كما ذكرنا ورفضوا املعتدي، وللوالد الضحية للطفل
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ثالثاً:
تعرض األطفال لإلساءة عن الناجم عالية بحجم اخلطر دراية التربويني، أنهم على املرشدين إجابات من يتضح
اتلفة واإلهمال ألنواع اإلساءة يعزونه اخلطر الذي بني درجات كبيرة، فوارق معنوية تظهر وتقريباً، لم واإلهمال.
يعزونه الذي اخلطر بحجم يتعلق عالية فيما معنوية فوارق توجد ال أنه وتبني أيضا، الطفل، لها التي يتعرض
لإلساءة أكبر بخطورة مييلون للنظر أنهم (مع واإلهمال اإلساءة من اتلفة واألنواع مع األمناط األطفال لتجربة
منه) للتأكد أعمق وأشمل لدراسة يحتاج إال أن هذا االنطباع، واملتكررة، احلادة واجلنسية واجلسدية األخالقية
والسلوكية الفكرية - واالنفعالية العاطفية  - النفسية باآلثار دراية  على التربويني املرشدين أن وتبني كما

اآلثار. من وغيرها والسيكو-سوماتية واالجتماعية

رابعاً:
عوامل حول نظرة شاملة ميلكون الفلسطينية، السلطة مدارس في التربويني املرشدين أن من الدراسة، اتضح
كما املفتوحة، على األسئلة إجاباتهم احتوت أطفالهم، حيث لالعتداء على الوالدين تدفع التي واألسباب اخلطر،
عاطفية، / انفعالية (كعوامل املعتدي بالوالد خاصة خطر عوامل إلى املغلقة، األسئلة على تطرقت إجاباتهم
(مثل أسرية وعوامل وعقلية، معرفية وعوامل وادرات)، الكحول على اإلدمان وخاصة سلوكية، شخصية،
االحتالل الناجمة عن وتلك والبطالة عامة، الفقر عوامل جانب الى والنزاعات الزوجية)، األسرية، اإلضطرابات
مع واألسباب،  العوامل من وغيرها الضحية، بالطفل املتعلقة   للعوامل باالضافة هذا اخلصوص. وجه على
واإلجهادات االنفعالية والعوامل مثل اإلدمان، لعوامل التأثير، أكبر في "حجم" إلعطاء لديهم أكثر ميل ظهور

والعائلية. النفسية

خامساً:
على منهم، واحد كل تعرف قد الفلسطينية، السلطة مدارس في التربويني املرشدين من أن نسبة عالية يتبني

واإلهمال. اإلساءة أشكال مبختلف والديه، أحد قبل من إهماله، أو إليه اإلساءة االعتداء أو مت الطالب ممن أحد

التربوي للمرشد الطالب توجه خالل من  أسرهم، في واإلهمال اإلساءة ضحايا األطفال على التعرف مت وقد 
السلوكية أو / و / أو النفسية و اجلسدية املرشد بعض العالمات مالحظة خالل أو من و/ مشكلته، لإلفصاح عن
إمكانية عن الطفل مع للحديث يبادر كان  ذلك على  وبناء املرشد،  لدى الشكوك اثارت والتي  الطفل،  على
خالل من حتى أو االعتداءات، عن تلك املرشد للحديث مع األهالي مبادرة أو من خالل واإلهمال، تعرضه لإلساءة
التي واإلهمال اإلساءة حاالت عن املرشد تبادر لتبليغ كانت املؤسسات التي احدى أو الطالب، زمالء أحد مبادرة

بها. تعلم أو اليها، تصل

الطفل مع املباشر الفردي العمل األطفال، مع التربويون املرشدون اتبعها  التي التدخلية  اإلجراءات أكثر ومن
وتثقيف لألهالي توعية وندوات عامة، وعقد اجتماعات املعتدين، األهل استدعاء – شيوعاً ذلك وأقل من الضحية،
اجلدير ومن املعتدين. األهالي مع أو الضحية الطفل مع مباشرة احلديث األطفال، دون على االعتداء مشكلة حول
من شأنها كان بإجراءات شاملة، أو بإجراءات عالجية التربويون املرشدون قام أن ً ً جدا جدا النادر من هنا، أنه بالذكر

جهة أخرى. من القانونية للوالد املعتدي واملالحقة والعالج جهة، من الضحية للطفل احلماية توفير

سادساً:
يترتب بأنه يعتقدون الفلسطينية، السلطة مدارس في التربويني املرشدين من العظمى الغالبية  أن يتبني
ذلك وغير االجتماعية، الشرطة، اخلدمات الصحي، اجلهاز التعليم، جهاز مثل – الرسمية اجلهات عليهم وعلى
تعاون بالفعل هناك أن تعتقد منهم أقلية أن إال األسري. االعتداء ضحايا األطفال الكتشاف وعالج التدخل –
لهم، والعالج احلماية وتوفير األسري، االعتداء ضحايا األطفال اكتشاف أي – املهمة هذه إلجناز اجلهات تلك بني

.ً جدا ضئيل كان اجلهات تلك تعاونهم مع أيضا أن – واعترفوا القانونية للمعتدين والعالج واملالحقة
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األجهزة تلك في العاملني عند املعرفة تدني  أهمها: من  العوامل،  من بالكثير  التعاون  ذلك قلة برروا  وقد
ذلك وغير عالجها،  في ودورهم آثارها، أسبابها،  حجمها، حيث من  املشكلة، هذه طبيعة  عن واملؤسسات
من الكثير في امليل هو مثلما الفلسطيني،  اتمع في وامليل  الظاهرة، هذه بطبيعة املتعلقة املركبات من
/ و اجتماعية مشكلة وليست  عائلية مشكلة هي األطفال  على االعتداء  مشكلة أن لالعتقاد اتمعات، 
واضح قانون غياب لذلك يضاف وعائلته، للطفل األسرية الشؤون في للتدخل مييلون ال وبالتالي جنائية، أو 
قانونية مشكلة أنها على وإهمالهم اإلساءة لألطفال قضية مع يتعامل السلطة الفلسطينية، في املعالم
املوارد املهنية تأتي قلة ثم معها، التعامل في وغير الرسمية الرسمية دور اجلهات وأن يوضح واجتماعية، وجنائية

األخرى. العوامل من ذلك وغير واحلماية، والوقائي العالجي التدخل في واملؤسساتية املتخصصة

سابعاً:
للتدخل استعدادهم السلطة الفلسطينية، عن في مدارس التربويني املرشدين من عالية نسبٌ أفصحت لقد
األخالقية اإلساءة بحاالت خاص اهتمام مع املعتدين، الوالدين ومع واإلهمال، اإلساءة ضحايا األطفال مع املهني
حاالت وبعض اجلنسية، واإلساءة اجلسدي، االعتداء على الطفل ضحية آثاراً تترك التي املتكررة اجلسدية واإلساءة

اإلهمال األخالقي. حاالت وبعض التربوي، حاالت اإلهمال وبعض والصحي، الطبي اإلهمال

املرشدين التربويني، من متوسطة نسبا فأن املهني، للتدخل االستعداد من هذا وبالرغم للنظر، امللفت من أنه إال
تلك للتعاون مع االستعداد مع االجتماعية، الشؤون لدوائر احلاالت تلك مثل عن للتبليغ عن االستعداد قد عبرت
األسرة ولكامل أفراد املعتدين، للوالدين والعالج االعتداء، ضحايا والعالج لألطفال احلماية توفير بهدف الدوائر

لألطفال وإهمالهم. اإلساءة من مختلفة فيها حاالت حتصل التي

مثل للتبليغ عن التربويني املرشدين من استعدادها عبرت عن التي النسبة أن وجدنا أيضا بل ، فحسب هذا ليس
.ً جدا جداً واملتدنية بني املتوسطة تراوحت قد الشرطة، مراكز أو لدوائر احلاالت تلك

ثامناً:
وبني (اإلناث)، واملرشدات (الذكور) املرشدين  بني معنوية، إحصائية داللة ذو فرقٌ يوجد أنه ال النتائج، أفصحت
بعدة متغيرات ارتباطا وذلك اتلفة، األكادميية التخصصات من عن جنسهم) النظر (بغض املرشدين التربويني
على االعتداء واعتبارهم اتلفة، واإلهمال اإلساءة ألمناط تعريفاتهم  وخاصة الدراسة، هذه تناولتها تابعة
الرسمية املؤسسات لتعامل تقديرهم ومن حيث جنائية)، / اجتماعية وقانونية (وليس عائلية األطفال مشكلة
املشكلة هذه مع للتعامل واقتراحاتهم تفضيلهم حيث ومن األطفال، على االعتداء فلسطني مع قضية في
وأسباب اخلطر لعوامل تقديرهم حيث ومن املعتدين، والوالدين األسري االعتداء ضحايا األطفال ومع عامة،
من مختلفة ألشكال الطفل تعرض عن الناجمة اتلفة لآلثار تقديرهم حيث ومن وإهمالهم، لألطفال اإلساءة
املشكلة، هذه مع التعامل في فلسطني في الرسمية املؤسسات لدور مفهومهم ومن حيث واإلهمال، اإلساءة

املعتدين. ومع الوالدين املشكلة، هذه ضحايا األطفال مع املهني للتدخل استعدادهم حيث ومن

الشرطة ومراكز االجتماعية، الشؤون ملكاتب واإلهمال اإلساءة حاالت عن للتبليغ استعدادهم من حيث وأيضاً
الفلسطينية. السلطة في

املدرسة طالب خبرته/ها، وعدد سنوات وعدد املرشد/ة، عمر بني معنوية إحصائية دالة ذات عالقة جند لم كما
أخرى. من جهة املذكورة أعاله التابعة املتغيرات من واحد كل وبني جهة، فيها من يعمل التي

بني الكثير من املتغيرات ،ً جدا وقوية معنوية إحصائية دالة ذات عالقة وجدنا أننا ،ً جدا للنظر امللفت كان من ولكن،
أسرته العنف في مع التربوي الشخصية املرشد جتربة التحديد وجه وعلى البحث، هذا تناولها التي املستقلة،
ونحو تربية ،(familism) العائلية نحو وآرائه طفولته أثناء والديه بني للعنف ومشاهدته طفولته، املرجعية أثناء
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من املذكورة، التابعة املتغيرات من واحد كل وبني جهة، من اتلفة ااالت في الطفل ونحو حقوق األطفال،
أخرى. جهة

مشاهدته ة وحدَ تكرار وازداد األسري، العنف مع التربوي املرشد  ة جتربة وحدَ تكرار  زاد أنه كلما وجدنا فمثالً،
وكلما للوالدين، انصياعية بصورة لألطفال الضابطة التربوية لألمناط املؤيدة زادت آراؤه كلما والديه، بني للعنف
تعريفه احتواء وقل واإلهمال، لإلساءة اتلفة واألنواع لألمناط قل وعيه كلما حينئذ، األطفال تأييده حلقوق قل

اإلساءة واإلهمال. أشكال بكافة الطفل على لالعتداء

للعنف وازدادت مشاهدته األسري، العنف التجربة الشخصية للمرشد التربوي مع ازدادت كلما أنه أيضا، تبني وقد
 ،( Familism) العائلية لألمناط املؤيدة كلما ازدادت آراؤه احلالتني – كال في واحلدة التكرار حيث من – بني الوالدين

العائلية. وللحياة للوالدين النصياعهم واملؤيدة لألطفال، الضابطة التربوية لألمناط دعمه وازداد

األطفال على االعتداء مشكلة لتعريف ميله قل كلما حينئذ، اتلفة مبجاالتها األطفال حلقوق تأييده قل وكلما
وكلما وشخصية). عائلية قضية العتبارها ازداد ميله كلما وجنائية، (بل وقانونية مشكلة اجتماعية أنها على
اجتماعية مشكلة أنها على  املشكلة، هذه مع فلسطني في الرسمية املؤسسات تتعامل أن في دعمه قل
وذلك املعتدين، االعتداء األسري، ومع والديهم ضحايا األطفال مع العمل في جتربته كلما قلت وجنائية، وقانونية

خاصة. املعتدين ووالديهم عامة، أسرهم ومع األطفال هؤالء مع للعمل إرادتهم من تدني انطالقاً

اجتماعيني وأخصائيني معلمني (مثل  فلسطني في مهنية  جهات  تتدخل أن في املرشد/ة دعم قل وكلما 
قل كلما االعتداءات األسرية، ضحايا األطفال وعالج اكتشاف في وغيرهم) وشرطة وأطباء نفسيني وأخصائيني
األسرية، ضحايا االعتداءات األطفال وعالج اكتشاف بهدف فيها يعملون التي في املدارس املعلمني مع تعاونه
قل الوالدين، كلما ومع األسرية االعتداءات ضحايا  األطفال مع املباشر املهني للتدخل استعداده  قل وكلما

الفلسطينية. السلطة في الشرطة وجهاز االجتماعية الشؤون ملكاتب احلاالت تلك عن للتبليغ استعداده

التوصيات

نتائج من  مباشرة املنبثقة التوصيات من عدد طرح  الدارج من واإلمبريقية،  البحثية التقارير هذه مثل في
عليها. ومعتمدة الدراسة

الشاملة الدراسات لقلة وذلك املألوف، عن سنخرج أيضاً أننا إال املبدأ، سنلتزم هذا التالية للتوصيات طرحنا وفي
جملة سنطرح األطفال، وبالتالي األسري على االعتداء مبشكلة املتعلقة حول القضايا الفلسطيني اتمع في
وذلك الدراسة، هذه عن نتائج منبثقة جميعها تكون أن بالضرورة وليس نعتبرها مهمة، التي التوصيات من
خبرتنا من وأيضا املشكلة، هذه حول بها قمنا التي الدراسات ومن السابقة جتربتنا من لالستفادة محاولة في
املشكلة، هذه مكافحة وجتربتها في الدول من الكثير خبرة على إطالعنا احلقل، ومن هذا في املهنية العملية
على االعتداء ملكافحة مشكلة شاملة وطنية خطة  طرح املستقبل، من في نتمكن  أن وطموح أمل وكلنا

اتمع الفلسطيني. في األطفال

أوالً: التوصيات العامة
الى أيضا، إنسان حقوق وصحية، ومشكلة مشكلة اجتماعية وجنائية األطفال، على االعتداء بإمكاننا اعتبار
هذه إرجاع  وباإلمكان واألبعاد.  األوجه ومتعددة  ً جدا مركبة انها وعائلية،  شخصية مشكلة اعتبارها جانب
من والالواقعية اخلاطئة التوقعات وإلى واتمع، في األسرة الطفل يحتلها التي املتدنية املكانة الى املشكلة
فيجري الوالدين من أصغر أطفاال نعتبرهم جهة،  فمن – نحوهم املتضاربة  النظرة وخاصة األطفال، هؤالء

األسرة. في سناً منهم أكبر هو ملن متاماً أن ينصاعوا نتوقع منهم التملك، وبالتالي يشبه مبا معهم التعامل
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بكثير من أعلى منهم نتوقع وبالتالي  أعمارهم،  من  أكبر أنهم  أحياناً، على معهم  نتعامل أخرى، ومن جهة
التوقعات. هذه حتقيق على قدراتهم

الكثير من في حينها، فان التوقعات لتلك "فشلوا" في اإلستجابة إن و/أو سناً منهم لألكبر ينصاعوا لم فإن
على االعتداء فيها مبا و"التأديب" و"التهذيب" "للرعاية" مختلفة أساليب باتباع يسمحون ألنفسهم الوالدين
من أكبر ذلك كان لو حتى  منهم، متوقع هو مبا والقيام االنصياع على  إجبارهم بهدف وذلك األطفال،  هؤالء 

وطاقاتهم. قدراتهم

على األهل العتداء الوحيد التفسير  باعتباره والفكري النظري التوجه هذا نعتمد ال أن علينا، يترتب أنه  إال
على وأسباب االعتداء اخلطر عوامل باإلمكان إرجاع أن التقرير، هذا من األول الفصل في طرحنا حيث أوالدهم،
االقتصادية الظروف السياسية (وخاصة الظروف جانب الى تربوية، وعوامل اقتصادية ضاغطة، لعوامل األطفال،
يعاني السياسي الذي والقمع والقهر االحتالل، واقع عن الناجمة الصعبة، والشخصية واألسرية واالجتماعية
وغيرها الخ...)، وعقلية ونفسية شخصية (انفعالية احالتها لعوامل ميكن وأيضا الفلسطيني). الشعب منه

وإهمالها. عنها التغاضي باإلمكان ليس التي اخلطر، عوامل من

االعتبار، بعني تأخذ  أن يجب األطفال، على االعتداء  مشكلة ملكافحة تصبو استراتيجية أي فإن  وعليه،
األسرية بالظروف املتعلقة والعوامل املعتدي، الوالد عند الشخصية العوامل وشاملة،  تكاملية وبصورة
نحو االجتماعية – الثقافية واملعتقدات والعوامل خاصة، والزوجية األسرية والعالقات وبالديناميكية عامة،
والظروف االجتماعية جانب البنية خاصة، الى الطفولة وماهية العالقات الوالدية ونحو عامة، األسرية احلياة

املشكلة. لهذه املؤدية الفلسطيني للمجتمع االقتصادية

وصلته الفلسطينية، السلطة في والقانوني واملهني املؤسساتي الواقع هنا، االعتبار بعني يؤخذ أن يجب كما
خاصة. وإهمالهم ومشكلة اإلساءة لألطفال عامة، الطفولة برفاهية

واالجتماعية الصحية  املهن كافة  (من  اخلبراء  املهنيني في احلاد النقص على هنا،  التأكيد يجب عليه، وبناء
ومع األسري االعتداء ضحايا  األطفال مع العمل في العالية  التجربة  وذوي والقانونية) والتربوية والنفسية 
جهة، من األطفال هؤالء وحماية بعالج تعنى التي الرسمية وغير الرسمية املؤسسات في والنقص املعتدين،
تلك تقدمي في الذي باإلمكان اعتماده القانون، غياب وأيضا أخرى. جهة من املعتدي قانونياً الوالد ومالحقة وعالج
املنبثقة واإلمبيريقية) (النظرية العلمية املعرفة في والنقص للمعتدي، القانونية واملالحقة للضحية، احلماية
في واملؤسساتي، والقانوني والسياسي واالجتماعي الثقافي  الواقع  االعتبار بعني أخذت ودراسات كتابات من

خاصة. الفلسطيني عامة واتمع العربية اتمعات

الغربية، اتمعات  في  ورت طُ قد املوثقة املهنية العملية واخلبرة العلمية،  املعرفة معظم أن الواضح من
وتختلف  (Individualistic) بطبيعتها، فردية اتمعات وهذه وأستراليا، أوروبا وغرب أمريكا شمال في وباألخص
واتمع عامة، العربية للمجتمعات والديني والقانوني واملؤسساتي والسياسي والثقافي االجتماعي الواقع عن

خاصة. الفلسطيني

وذلك الفلسطيني، الواقع مع يتناسب ومبا نوصي بتكييفها متاماً، بل تلك املعرفة واخلبرة نرفض ال نحن بالطبع
املعرفة السعي لتطوير علينا نفس الوقت، وفي األطفال، على االعتداء مشكلة ملكافحة منها االستفادة بهدف
في الفلسطينيني املهنيني خبرة ومن املشكلة، هذه عن الفلسطينية الدراسات من املنبثقة احمللية واخلبرة
وتطوير فلسطني، في اخلبرة تلك وتعميم املعتدين، وتوثيق ومع األسرية االعتداءات ضحايا األطفال مع العمل
ضمان بهدف الفلسطيني)، الواقع مع ومنسجمة العملية اخلبرة من (مستفيدة احمللية والقوانني املؤسسات

أكثر فائدة. بصورة وقانونياً وقائياً وعالجياً املشكلة هذه مكافحة
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املهن اتلفة من للموارد البشرية السلطة الفلسطينية تفتقر التوضيح بأن املهم من السياق أيضا، هذا وفي
العدالة، جهاز املهن الطبية، الشرطة، النفسي، الطب النفس، علم االجتماعية، اخلدمة صعيد (وخاصة على

املعتدين. األسري ومع ضحايا االعتداء األطفال مع العمل في املتخصصة التعليم) جهاز في واملهنيني
املشكلة هذه مكافحة في املتخصصة املؤسسات  في  حاد نقص هناك  أن على التأكيد، أيضاً،  الهام  ومن
ومراكز واملعتدين، الضحايا وعالج حماية في املؤسسات املتخصصة أو واملراكز األسري، مراكزالعالج (وخاصة

املؤسسات). من وغيرها والوالدية، األسرية التربية

واخلبرة احمللية، وقلة املعرفة قلة (وخصوصا الفلسطيني اتمع في السائدة أو اجلوانب العوامل هذه أن شك ال
ضحايا االعتداء األطفال حلماية فلسطيني قانون وغياب املتخصصني، وقلة املهنيني املتخصصة، املؤسسات
مواجهتها، من خاصة  الفلسطينية والسلطة عامة، الفلسطيني للمجتمع مفر ال حتديات تعتبر األسري)

اتمع الفلسطيني. في األطفال على االعتداء ملواجهة مشكلة حثيثة بخطى السعي بهدف

لتعزيز تسعى وأن بد ال األطفال، على االعتداء األسري مشكلة ملكافحة استراتيجية فان أي ذلك، جانب إلى
عليها نصت حسبما بحقوقه واالعتراف سواء، حد على اتمع وفي األسرة في الفلسطيني الطفل مكانة
كائن فهو صغر سنه، حي مستقل مهما معه ككائن والتعامل ،1989 لعام الطفل حلقوق املتحدة اتفاقية األمم
وقدرات وحاجيات  وتطلعات وتوقعات  وتوجهات  وآراء وانفعاالت عواطف من حتمل ما بكل املستقلة ذاته له
وديني، وذلك كبديل لعملية وسياسي واجتماعي وثقافي أسري واقع في يعيش أنه االعتبار بعني آخذين وطاقات،

سناً. منه األكبر لتوقعات األعمى االنصياع منه تهميشه والتوقع

إلى السعي يجب فانه بنجاح، األطفال على األسري االعتداء  مشكلة مكافحة أجل ومن اعتقادنا، وفي
وبجوانبها املتعددة   املذكورة أعاله، تلك مثل ( Interdisciplinary) متعددة املهن استراتيجية تخطيط واعتماد
الدينية،  السياسية، الثقافية، االقتصادية، العائلية، الشخصية، اجلوانب على التركيز مع ( Multidimensional)

املشكلة. بهذه مباشرة غير أو مباشرة صلة لها تكون قد والتي اجلوانب، وغيرها من

الصحية، املؤسسات الرعاية االجتماعية، خالل: مؤسسات من تطبيقها يجب اخلطة االستراتيجية، مثل هذه
تلك وخاصة أيضاً، النسوية واملؤسسات العدالة، جهاز الشرطة، جهاز مؤسسات التعليم، جهاز مؤسسات

املشكلتني. بني تربط التي القوية العالقة بحكم وذلك األسري، العنف ضحايا النساء مع العاملة

مشكلة اتمعي حول / اجلماهيري والتثقيف للتوعية خطة أيضاً، االستراتيجية هذه تعتمد أن يجب كما
وأسبابها اليها، تقود التي  اخلطر وعوامل حجمها، حول اتمع بتوعية االهتمام مع األطفال، على االعتداء
في وواجبه، اتمع دور على والتركيز عامة، اتمع وعلى األسري االعتداء ضحايا األطفال على الهدامة وآثارها

عنهم. والدفاع وحمايتهم األسرية ضحايا االعتداءات األطفال اكتشاف

وجنائية، اجتماعية هذه املشكلة، واعتبارها مشكلة التعامل مع مستوى على خاص اهتمام اعطاء يجب كما
ونشر اتلفة، وتطوره منوه مراحل في وقدراته وحاجاته الطفل حقوق واحترام خاصة، عائلية شخصية وليس
اجلوانب من وغيرها اتمع، في السائدة الهدامة واألساليب اآلليات من بدالً لألطفال، السليمة التربية آليات

املشكلة. هذه حول اتمعي التثقيف إلى واملواضيع الهادفة

أعاله. املذكورة اجلوانب من لكثير وبتوسع أكبر، سنتطرق الالحقة، التوصيات وفي

والدراسات (Reporting) والتقرير والتبليغ للتوثيق توصيات ثانياً:
على األطفال، وعن األسري االعتداء عن مشكلة االمبيريقية والتقارير واإلحصائيات البيانات نقص حاد في هناك

واألسباب  وعوامل اخلطر (مثل حجم املشكلة، فلسطني في املشكلة بهذه املتعلقة اتلفة والقضايا املتغيرات
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اتمع واجتاهات وآراء معها، الرسمية وغير الرسمية املؤسسات وتعامل الناجمة عنها، واآلثار لها، وأبعادها، املؤدية
والقضايا). املتغيرات من ذلك وغير وعالجها، منها للوقاية واملناهج أجنع األساليب وتقييم نحوها، واملهنيني

اجلهاز فلسطني، (وباألخص في الرسمية وغير الرسمية الهيئات كافة تسرع أن في ماسة، حاجة لذلك هناك
التعليم، مؤسسات النفسية،  والصحة الصحية اخلدمات االجتماعية، الرعاية  خدمات الشرطة، القضائي،
لتطوير تبادر أن في الشأن)، الهيئات واملؤسسات ذات من األطفال، وغيرها النسوية، ومؤسسات رعاية املؤسسات

 Specific) ومناذج متخصصة  (Standard Forms) املؤسسات تلك كل  على مقبولة ومعيارية مشتركة  مناذج
بها  االستعانة بهدف وذلك واملؤسسات، الهيئات  تلك من  واحدة كل وميدان عمل تخصص ،حسب (Forms
املؤسسات عامة، تلك خدمات يتوجهون لتلقي الذين األطفال و/أو العائالت عن املعلومات البيانات وجمع لتوثيق

وإهمالهم خاصة. لألطفال اإلساءة لعالج حاالت خدماتها وتلقي

يتوجهون إليها لتلقي الذين واألطفال العائالت عن سنوية تقاريراً تقدم أن املؤسسات، تلك من مؤسسة على كل
لالستفادة املشتركة ونشرها، والتخطيط املعلومات جمع حيث من بينها فيما تنسق أن عليها كما خدماتها،
الصحية – – القانونية االجتماعية والسياسات اخلدمات وتطوير وعالجية، ووقائية بحثية ناحية من وذلك منها،

أعاله. املذكورة املهنية امليادين مهنية متخصصة في كوادر املشكلة، وتدريب وتأهيل ملواجهة تلك – التربوية،

حمالت تنظيم مثل: والنشاطات، األهداف من حتقيق الكثير في التقارير تلك من االستفادة أيضا، باإلمكان كما
األطفال، على مشكلة االعتداء األسري عن واملتغيرات اتلفة األبعاد حول التوعية إلى الهادفة اجلماهيرية التوعية
هذه مواجهة في املذكورة وتقويتها املؤسسات إغناء بهدف واملهني، املادي الدعم وجتنيد أعاله، تلك املذكورة مثل
على وآثارها هذه املشكلة، وأسباب خطر عوامل على شمولية بصورة والتعرف ممكن، وجه أجنع على املشكلة
والتعرف املشكلة، هذه مواجهة املؤسسات في تلك تتبعها التي واملناهج السبل وتقييم واتمع، واألسرة الطفل
تلك تواجهها التي والعراقيل العقبات من وغيرها والسياسية، واالجتماعية واملهنية االقتصادية العقبات على

والنشاطات. األهداف من ذلك وغير منها، والوقاية الظاهرة هذه لعالج محاوالتها في املؤسسات

رسمياً (من تباشر الفلسطينية أن السلطة على يجب حيث والتقرير، والتبليغ مسألة التوثيق تقدم، ملا يضاف
جهاز والشرطة، الصحة، اجلهاز القضائي االجتماعية، وزارة وزارة الشؤون وخاصة الرسمية، مؤسساتها خالل
وإهمالهم، واألبعاد لألطفال اإلساءة مشكلة عن شاملة دراسات وغيرها) إلجراء املركزي جهاز اإلحصاء التعليم،

بذلك. املرتبطة واملتغيرات

من االستثمار من ن ميكّ ال أو يسمح، ال الفلسطينية قد للسلطة احلالي  االقتصادي  الوضع  أن الواضح،  من
السلطة عند األولوية وأن وغيرها،  هنا  نطرحها التي التوصيات حتقيق تستهدف الدراسات،التي إجراء  أجل
الفلسطينية السلطة أن بإمكان إال الدولة، وبناء اخلدمات وتقوية تطوير تتجه نحو املرحلة هذه في الفلسطينية
الصحة ومنظمة اليونيسيف مثل: مؤسساتها بكافة املتحدة األمم (مثل املهتمة العاملية تشجع املنظمات أن
مع لتتعاون وغيرها) الطفل  إنقاذ ومؤسسات فورد، صندوق (مثل الدولية واملؤسسات واليونسكو) العاملية

الدراسات. هذه مثل إجراء بهدف وتدعمها الفلسطينية احلكومية املؤسسات احلكومية وغير

إجراء بضرورة نوصي والتي وإهمالهم، لألطفال مشكلة اإلساءة عن البحثية وااالت بعض املواضيع يلي فيما
في فلسطني: دراسات حولها

على  األسري االعتداء مشكلة حجم عن (Comprehensive Social Survey) شامل اجتماعي مسح إجراء (1
واالقتصادية، واالجتماعية والسياسية والنفسية والعائلية املتغيرات الدميوغرافية ببعض األطفال، وعالقتها
من واملتكاملة الشاملة املنظومة بدراسة خاص  اهتمام مع املشكلة،  لهذه تقود وأسباب خطر كعوامل

التقرير. هذا من األول الفصل في التي طرحناها املتغيرات
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الطفل تعرض الناجتة عن واملعرفية العقلية، واالنفعالية اجلسدية والسلوكية اآلثار عن شاملة دراسات 2) إجراء
هذا األول من الفصل في ناقشناها التي باآلثار ايالء اهتمام خاص مع اإلساءة واإلهمال، من اتلفة لألشكال

التقرير.
املؤسسات في املهنيني مجموعات أخرى من مع والتعاون بالتنسيق مشابهة لهذه الدراسة، دراسات اعداد (3
أطباء الطبية (وخاصة باملهن اخلاص االهتمام مع فلسطني، في اخلاص القطاع وفي احلكومية، وغير احلكومية
النفسيني، االجتماعيني، األخصائيني األخصائيني املعلمني، الطوارئ)، غرف في والعاملني املمرضني، األطفال،

العدالة. وجهاز الشرطة جهاز في والعاملني

تناولتها التي املتغيرات من املستقلة املتغيرات  أوسع من منظومة تناول تستهدف، أن الدراسات هذه وعلى
القضايا املهنيني نحو هؤالء اجتاهات وراء تقف التي للعوامل أشمل تفسيرات طرح وذلك بهدف الدراسة، هذه

األطفال. على األسرية االعتداءات مبشكلة املتعلقة اتلفة

بتعريف مع اهتمام خاص مهنية، غير شرائح اجتماعية بحيث تشمل الدراسات، هذه أيضا، بإجراء مثل ونوصي
مؤيدة)، أم معارضة (آراء  االعتداءات هذه نحو اتلفة الشرائح هذه وآراء األطفال، على االعتداء  مشكلة
ملواجهة السبل وآرائها نحو أفضل عنها، الناجمة لآلثار وعيها ومدى االعتداءات، هذه أسباب حول ومفهومها
عنها والتبليغ واإلهمال، اإلساءة ضحايا األطفال  اكتشاف في للمشاركة استعدادها ومدى املشكلة، هذه

من القضايا. الشرطة وغيرها وجهاز العدالة، العالجية، وجهاز للمؤسسات

وغير احلكومية املؤسسات مختلف في املهنيون  يتبعها التي التدخلية اإلجراءات حول بدراسات القيام  (4
– التدخلية واإلجراءات األسرة، في واإلساءة  اإلهمال  ضحايا األطفال الكتشاف اخلاص، والقطاع احلكومية
واالجتماعية والقانونية املؤسساتية العقبات هي وما اإلجراءات، تلك جناعة ومدى يتبعونها، العالجية التي
اإلجراءات، تلك في محاوالتهم لتنفيذ تواجههم التي وغيرها، واملهنية والسياسية واالقتصادية والثقافية

العقبات. تلك لتخطي اقتراحاتهم هي وما

اإلساءة ملشكلة  اتمعي الوعي  وتقوية لزيادة مختلفة، ومشاريع ومناذج وبرامج مناهج وتقييم تطوير (5
ذلك). وغير مواجهتها، أساليب آثارها، أسبابها، املشكلة، (مثل حجم أبعادها بكل وإهمالهم، لألطفال

وغير احلكومية املؤسسات املتبعة في والتنظيمية اإلدارية، املهنية، اإلجراءات ماسة، لتقييم حاجة هناك (6
خاصة، األطفال االعتداء على ومكافحة عامة، الطفولة رفاهية مجال في تعمل التي واخلاصة، احلكومية
اخلاص االهتمام  مع األطفال، على االعتداء ذلك مبا في العامة، اخلدمات  تقدم التي املؤسسات في  وكذلك
لهؤالء والعالج احلماية تقدمي في ومدى جناعتها األسري، االعتداء ضحايا اكتشاف األطفال في جناعتها مبدى
وقائية، نشاطات  وتنفيذ تخطيط في فاعليتها ومدى للمعتدين، القانونية واملالحقة والعالج األطفال،
املهنية وقابليتها  ولياقتها جاهزيتها ومدى  املشكلة، هذه حول  اجلماهيرية والتوعية  للتثقيف  ونشاطات
األصعدة (على لألطفال وإهمالهم اإلساءة مشكلة مكافحة عملية في للمشاركة واإلدارية، والتنظيمية

تلك املؤسسات. بني والتعاون التكامل واملالحقة القانونية) ومدى واحلماية والعالجية الوقائية

اإلساءة مشكلة ملكافحة قانونية، – دفاعية – عالجية – وقائية استراتيجية لتطوير ماسة حاجة  هناك (7
وذلك مستمرة، منهجية دراسات بواسطة  وتقييمها – الحقاً سنذكرها التي مثل – وإهمالهم لألطفال
واملؤسساتي الثقافي للواقع مالءمتها مدى وتقييم املشكلة، هذه في مكافحة جناعتها مدى فحص بهدف
من بنجاح تطبيقها تواجه التي الصعاب ودراسة  فلسطني، في والسياسي والديني واالقتصادي واملهني 
جدواها مدى تقييم ويجب كما أخرى، جهة تطبيقها من إجناح  في تسهم التي  العوامل ودراسة جهة،

الواقع الفلسطيني. االقتصادية في
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ألطفالها، وإهمالها إساءتها يتم اكتشاف التي العائالت استعدادية مدى ماسة، لدراسات حول حاجة هناك (8
ألطفالها واحلماية والعالج املعتدين، حاجة حسب والعائلي والزوجي الفردي العالج لتلقي ومدى استعدادها

لذلك. عدم استعدادها أو استعدادها على املؤثرة العوامل هي وما الضحايا،

والقضايا املتعلقة املواضيع بعض الدراسات حول من عدد اجناز تستهدف التوصيات التي من موعة ملخص هذا
وبعض والعالجية، التدخلية التوصيات بعض الحقاً وسنطرح فلسطني، لألطفال وإهمالهم في اإلساءة مبشكلة
بإجراء وسنوصي املشكلة، ملعاجلة هذه اخلدمات تقدمي مبقدورها التي املؤسسات تستهدف إقامة التي التوصيات

الحقاً. سنصفها والتدخالت التي للخدمات واملؤسسات التقييمية الدراسات

وعائالتهم االعتداء ضحايا والعالج لألطفال توصيات للتدخل ثالثاً:
اخلدمات لتقدمي بها، واالستعانة وتفعيلها جتنيدها باإلمكان التي فلسطني، في املؤسسات من الكثير هناك
تقدمي الوقت نفس وفي األطفال، على األسري االعتداء مشكلة  للوقاية من الهادفة والفعاليات والنشاطات
املعتدي والعالج للوالد والعالج القانونية واملالحقة من جهة، واإلهمال اإلساءة والعالج لضحايا والرعاية احلماية

أخرى. جهة من لذلك، األمر احتاج إذا لألسرة

املؤسسات: هذه أهم ومن

احلكومية غير املؤسسات مراحلها، مختلف املدارس على األطفال، احلضانات ورياض والطفولة، األمومة عيادات
الصحي اجلهاز مؤسسات والطفولة واألحداث، مختلف األسرة رفاهية ميدان في واجلمعيات اخليرية العاملة
وباألخص االجتماعية النوادي والعدالة،  الشرطة جهاز االجتماعية، الشؤون مكاتب الرسمي، وغير الرسمي
الطفل وحقوق عامة اإلنسان حقوق مؤسسات األحداث، رعاية مؤسسات واألحداث، الطفولة مجال في العاملة

ورفاهيتهم. واألسرة الطفل برعاية املهتمة من املؤسسات وغيرها خاصة،

هو املؤسسات، هذه في يعملون مهني ومهنية كل أولويات في سلم يكون أن يجب الذي األساسي الهدف
تعاونية فردية وبصورة بصورة بدورها املؤسسات لتقوم هذه بني التعاون أواصر وتوطيد مؤسساتهم، تفعيل
والنفسية الصحية الرعاية خدمات أفضل وتقدمي واإلهمال، اإلساءة ضحايا الكتشاف األطفال معاً تكاملية
النفسي العالج تقدمي الوقت ذات وفي عليهم، االعتداء من استمرارية وحمايتهم لهم، واالجتماعية والتربوية

ذلك. األمر إذا لزم املالحقة القانونية، وحتى املعتدي، للوالد العائلي – االجتماعي –

فيما نسعى وعالجها، لذا املشكلة هذه من للوقاية شاملة خطة تقدمي هذا التقرير، إمكانيات يتخطى ألمر إنه
األطفال مع العمل ميدان في املهمة اجلوانب بعض على الضوء تلقي علها العامة، التوصيات لطرح بعض يلي
هذه من للوقاية خطة أي أن على التأكيد، بودنا طرحها، في البدء وقبل وعائالتهم، األسري  االعتداء ضحايا
املتعددة والتخصصات املؤسسات يشمل بحيث والتعاوني، التكاملي الطابع تأخذ أن يجب وعالجها، املشكلة
أهم ومن .(inter–systematic, inter-disciplinary and inter-organizational العاملية األدبيات في يسمى ما (أو

التوصيات: هذه

األسري، االعتداء ضحايا اكتشاف األطفال في والتخصصات املؤسسات تلك بني التعاون أهمية على نؤكد (1
املدى. بعيد  اخلطر وتنبؤ املستمر اخلطر وكذلك الطفل، حياة على واآلني املباشر اخلطر  دوائر وتشخيص
والنفسية والسلوكية  والتطورية  الصحية والصعاب املشاكل وتشخيص تقييم أهمية على نؤكد، كما

واإلهمال. اإلساءة ضحية الطفل عند العقلية، – واملعرفية والتربوية االنفعالية –

واملشاكل اخلطر عوامل تشخيص في والتخصصات،  املؤسسات تلك بني التعاون أهمية على نؤكد (2
لدى وغيرها، والسياسية والسلوكية االنفعالية – النفسية – والعاطفية واالجتماعية االقتصادية والصحية
األسرة بأكملها كوحدة وعند الزوجية)، املتعلقة بالعالقات تلك معاً (وخاصة الوالدين ولدى املعتدي الوالد
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الديناميكية على التأثير في يلعبه الذي والدور األسرة، في مكانة الطفل الضحية وتشخيص وتقييم واحدة،
األسرية.

بناء في املشاركة تخصصه،  حسب كل كافة، املهنيني من  نتوقع والتشخيص،  التقييم هذا إجراء وبعد (3
هذان يتحرك أن على عامة، األسرة ومع املعتدي الوالد ومع الضحية الطفل للتدخل مع أساسيني اجتاهني

التدخل. ) مركز ب ) و- التدخل، كاآلتي: ( أ ) طريقة على محورين أساسيني االجتاهان

ومناهج هي: أهداف ثالثة التأكيد على فيجب التدخل، طريقة األول، أي للمحور بالنسبة أما
اآلنية اخلطر وعوامل املباشر، ومن ظروف اخلطر من مصادر الطفل حماية على هنا التركيز يجري احلماية: (1)
أو بديلة، أسرة إلى أسرته من الطفل نقل في ذلك يتمثل أن املمكن ومن حياة الطفل واألسرة، في واملباشرة
املؤقتة أو احلماية داخلية بهدف تأمني مؤسسة إلى أو األقارب، إلى أو متبنية، أسرة الى حاضنة، أو أسرة الى
مع وخاصة الوالدين، مع العمل على التركيز يكون أن باإلمكان وحتى والظروف. حسب احلاجة وذلك الدائمة،
أحد إلى أو قانونياً. مالحقته متت إذا السجن إلى عن البيت الوالد املعتدي ذلك بإبعاد (ويتمثل املعتدي الوالد

جهاز القضاء). قرار حسب ذلك كل وجدت، إذا داخلية مؤسسة إلى األقارب، أو

أو لألسرة،  مستشار بإرسال ذلك  يتمثل أن  (وباإلمكان ككل األسرة مع التدخل عبر ذلك يكون أن ميكن  كما
السريع العمل االستشاري أو خاصة، األطفال رعاية وفي عامة، األسري والعالج األسرية اإلدارة في متخصص
اجراء أي الطفل) في مصلحة على االهتمام املهني منصبا مركز يكون  أن يجب وبالطبع األسرة، داخل واملكثف

الفضلى. مصالح الطفل يجب مراعاة اتخاذه يتم

املشاكل تلك وعوارض املشاكل امللحة على البداية التركيز هنا في يجري والسريع: التدخل والعالج الطاريء (2)
والعالج املكثف األمر، لزم إذا السريع، الطبي عند الطفل (ويتمثل ذلك بالعالج منابعها) على التركيز من (بدالً
والقلق اخلوف مشاعر من وحتريره لديه،  الطمأنينة من جو وخلق الطفل والتهدئة النفسية، املدى مع وقصير
السريع التدخل  في  ذلك  (ويتمثل املعتدي الوالد مع وخاصة الوالدين مع ثم املشاعر)، من وغيرها والتوتر
والعالج واالستشارة التلفونية، االستشارة عبر خطوط أو للوالدين، املعتدي للوالد املكثفة االستشارة لتقدمي
ككل (وميكن األسرة مع أو حتى ذلك)، وغير وجماعية وزوجية فردية جلسات واملستمر، وعبر املكثف النفسي
في ملحة مشاكل أو مشكلة لعالج أي السريع والتدخل واملكثف، السريع األسري بالعالج ذلك يكون أن
والتدخالت العالجات من وغيرها األسرة، أطفال على باالعتداء مباشرة غير أو  مباشرة، صلة لها األسرة 

السريعة). األسرية

وهنا يجب والتدخل املستمر. العالج التركيز على يجب واألسرة، الطفل مع العمل من متقدمة مراحل (3) في
على ونتائجها وأبعادها للمشكلة اجلذرية األساسية واألسباب املنابع على ومتكاملة شاملة بصورة التركيز
التهدئة، التركيز على مع املدى، وبعيد املستمر الفردي – االجتماعي النفسي ذلك بالعالج الطفل (ويتمثل
لالنتقام، والنية والغضب والعدائية والكآبة والقلق اخلوف مشاعر من  والتحرر الطمأنينة، من جو وخلق
ضحية وقوعه عن الناجم العدواني السلوك وعالج بالنفس، الثقة بناء وإعادة السلبية، من املشاعر وغيرها

السلبية). واألفكار املشاعر من وغيرها باالنتحار والتفكير واإلهمال، لإلساءة

- النفسي العالج تقدمي باإلمكان  (حيث املعتدي  الوالد مع وباألخص الوالدين، مع العمل الوقت، نفس وفي
والصراعات والنزاعات التوترات يتركز على والذي املدى، وبعيد املستمر الزوجي والعالج الفردي املستمر، االجتماعي
أطفالهم باعتدائهم على القضايا املتعلقة حول للوالدين والتثقيفية االستشارات التربوية وتقدمي الزوجني، بني

عامة). التربوية خاصة، واألمناط
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وبعيد بالعالج األسري املستمر ذلك، يتمثل باإلمكان أن (حيث عامة األسرة مع العمل ضرورة تقدم ملا يضاف
تخص التي والنزاعات والتوترات األسرية، الديناميكية في املشاكل على  والتركيز اخلاص االهتمام املدى، مع
الصعبة االقتصادية الظروف الناجمة عن تلك مثل األخرى، األسرية واملشاكل متكاملة، واحدة كوحدة األسرة
التدخل إلى حتتاج التي الظروف من وغيرها األسرة، في اإلعاقة أو واملرض األسرة، منها تعاني التي واملستمرة

واملستمر). الشامل األسري والعالج

على االعتداء في مشكلة التدخل فان أعاله، مما جاء نفهم فكما التدخل، مركز الثاني، أي للمحور بالنسبة أما
على: يتمركز أن يجب الطفل

ذاته. بحد كشخص الطفل (1
أسرة. من كجزء 2)الطفل

بأكملها. األسرة ومع حدة، على منهما واحد كل ومع كزوجني، 3)الوالدين

يلي: يجب التأكيد على ما وإنسانية، بنجاح وجناعة مهنية والعالجات والتدخالت اخلدمات ولتقدمي هذه

متعدد التدخل مبدأ مع انسجاماً سابقة الذكر، وذلك املؤسسات كل بني والسريع الدائم التعاون إلى احلاجة (1
والتخصصات املهن ومتعدد     (inter-organizational) املؤسسات  ومتعدد ، (multi–systematic) األنسقة

. (inter-disciplinary teams)

وإقامة الفلسطينية، وايمات الفلسطيني الريف في  مؤسسات من متوفر هو ما تفعيل إلى احلاجة (2
مؤسسات من متواجد هو مبا االكتفاء وعدم ناجحة،  بصورة املشكلة  هذه ملواجهة الالزمة  املؤسسات

الوضع حالياً. عليه هو حسبما الفلسطينية، املدن في متمركزة

بهدف سابقا، املذكورة املؤسسات الرسمية، لتتعاون مع غير واتمعية األهلية بهيئاته احمللي، اتمع تفعيل (3
احلكومية وغير احلكومية املؤسسات على العمل اقتصار وعدم اإلساءة واإلهمال، ضحايا األطفال اكتشاف

واخليرية.

ضحايا اإلساءة لألطفال تقدميها باإلمكان التي والتدخالت ألنواع العالجات ،ً جدا مختصرة مراجعة بالطبع، هذه
واحملاور وامليادين األنواع هذه ودراسة ملناقشة ماسة حاجة هناك أن شك وال بأكملها، ولألسرة وللوالدين واإلهمال

وأشمل. أوسع العالجية بصورة واملراكز

األطفال على االعتداء مشكلة من للوقاية توصيات رابعاً:
للتدخل حاجة توجد فال واإلهمال،  لإلساءة ضحايا وقعوا أطفال األسرة في يوجد ال عندما أنه الواضح، من 
أكثر عائالت هناك فان مختلفة، وظروف وألسباب ولكن أحياناً أعاله، جاء حسبما وقضائياً، عالجياً األسرة في
ألي تسيء ال أنها بالرغم حياتها، مسيرة حلظات من حلظة أي في أطفالها أحد على تعتدي ألن عرضة من غيرها
لألطفال من اإلساءة للوقاية شاملة خطة وجود من ال مفر لذلك، احلالي. الوقت في تهملهم وال أطفالها من
املؤسسات مع وتكاملية تعاونية بصورة تطبيقها تبنى يتم ولكن رسمية، باألساس تكون أن على وإهمالهم،

احلكومية وغير احلكومية.

اخلطة: هذه مثل حتتويها أن يجب التي ومن أهم املركبات

أو الوالدين، بأحد تدفع التي العوامل لتحليل ومهنية، مؤسساتية ناحية من واملتكامل، املستمر 1) السعي
القاهر واالجتماعي واالقتصادي السياسي الواقع االعتبار بعني األسرة، آخذين أطفال على لالعتداء كليهما
وراء تقف التي  الذاتية، النفسية بالعوامل فقط االكتفاء وعدم  الفلسطينية، األسرة  تعيشه الذي ً جدا

الفلسطينية. األسرة في اتلفة املسلكيات
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وظروف والبطالة، الفقر رأسها  وعلى االقتصادية، املشاكل كافة ملكافحة ماسة حاجة هنالك عليه، وبناء
وأطفالها لألسرة أفضل حياة خللق الطريق كبداية وذلك الفلسطينية، تعاني منها األسرة التي القهر األخرى
عن ولكن ليس باإلمكان التغاضي وإهمالهم، لألطفال "تبرر" اإلساءة الظروف أن تلك ذلك من نقصد ال (وبالطبع

ناقشنا من قبل). كما األطفال، على لالعتداء دافعة عوامل تشكل الظروف هذه مثل أن حقيقة

على ترتكز أسرة فلسطينية بناء تهدف إلى وتربوية، توعوية لتبني فلسفة فلسطني، في ماسة حاجة هناك (2
فيها، فرد كل حقوق واحترام أفرادها، كافة  بني التعامل في املتبادل واالحترام واملساواة الدميقراطية أسس

جنسه. أو الشخص عمر عن النظر بغض

والعامة، اخلاصة وحاجاته الطفل، وتطور لنمو اتلفة املراحل حول  الوالدين وعي لتقوية الدؤوب العمل (3
مع والتعاطف الطفل، فردية احترام والتأكيد على املراحل، تلك من مرحلة كل وطاقاته في ومهاراته وقدراته
من بدالً في حتديدها، االستقالل حقه ومن خصوصياته، من باعتبارها معها والتعامل ومشاعره، حاجياته

عليه. وتطلعاتهم وآرائهم الوالدين رغبات إمالء

املتفهم، والتعاطف اإلصغاء أهمها: ومن املهارات، من بالكثير الوالدين تزويد يترافق مع أن يجب العمل هذا
اتخاذ في  األسرة أطفال  ومشاركة التعامل في واالنفتاح والعاطفية، العقلية واملرونة والتشجيع والدعم 
وقدرات إمكانيات االعتبار، األخذ بعني إلى يحتاج هذا (بالطبع األسرة أفراد كافة وتهم تهمهم التي القرارات
أجواء تعزز شأنها أن من التي املهارات، من وغير ذلك واجلسدي) االنفعالي والعقلي منوه ومراحل وحاجيات الطفل،

أفرادها. كافة بني العالقة أواصر ي تقوّ الوقت نفس وفي األسرة، في والدميقراطية والراحة األلفة

اكتشاف األطفال إمكانية عرقلة في جوهرياً دوراً تلعب التي اخلاطئة، واملفاهيم القيم مكافحة على العمل (4
أي بنفسها – هي والتي واملعتدين، للضحايا اخلدمات أفضل وتعيق إمكانية تقدمي واإلهمال، اإلساءة ضحايا
والقيم تلك املفاهيم بني ومن األسرة، أطفال على االعتداء استمرارية في تساهم – واملفاهيم اخلاطئة القيم
النظر نعيد أن خاصة، احلكومية وغير املؤسسات احلكومية وفي عامة، اتمع علينا في يترتب التي اخلاطئة

تغييرها. إلى ونسعى فيها

بداخلها، يحدث ما في بالتدخل األسرة خارج من لعوامل السماح وعدم العائلة، على خصوصيات الزائد احلرص
التدخل احلكومية، غير الدولة، واملؤسسات مؤسسات حق بعدم اخلاطئ واعتقادهم للوالدين، املطلقة االستقاللية
السلطوية األساليب من وغيرها العمياء الطاعة اخلاطئ أن والظن األسرة، وأطفال بني الوالدين العالقات في

"نساء" حقيقيني. "رجال" و السليمة، ولتنشئة للتنشئة هي السبيل التربية، الصارمة والقاسية في

األسرة التدخل في قرارات أو املشاركة اتمع حق األسرة، وليس من من ممتلكات هم األطفال أن اخلاطئ، والظن
اخلاطئة. والقيم املفاهيم من يتبعونها، وغيرها التنشئة التي ومضامني أساليب ماهية حول

واحليثيات املركبات وتنفيذ بتحقيق تقوم بإمكانها أن التي التربوية والداعمة، اخلدمات في إقامة اإلسراع يجب (5
يجب اجلدد، والتي والوالدين الشابة والتثقيف لألزواج خدمات التوعية وخاصة السابقة، التوصيات في الواردة
هذه األول. بالطفل احلمل تأكد مع وذلك خدماتها من واالستفادة بها،  لاللتحاق  الشابة  األزواج تشجيع
إمكانية يلغي ال بالطبع هذا ورعرعة أطفالهم. لتربية مشوارهم اجلدد في الوالدين يجب أن ترافق اخلدمات

خدماتها. من اتمع في األسر باقي استفادة

وذلك الوالدين، كال فيها يعمل  التي واألسر األوالد، كثيرة  العائالت ومؤازرة ملساعدة ملحة حاجة هناك (6
تهتم أن يجب اخلدمات هذه األطفال، رعاية عن الناجمة املوضوعية واألعباء أعباء الوالدية بهدف تخفيف
لألطفال الترفيهية واخلدمات والنوادي األطفال ورياض من احلضانات املزيد وإقامة بالدعم االقتصادي، خصوصا

واألحداث، وأيضاً للوالدين.
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يعانون أطفال موهوبون، (أطفال خاصة احتياجات أطفال ذوي فيها يوجد التي العائالت مساعدة ودعم يجب (7
ذلك، عن تنتج واألعباء التي ملواجهة التوترات مسيرتها في مؤازرتها بهدف معينة) وذلك أمراض أو إعاقات من
النفسية، املؤازرة والنفسية، واالجتماعية التربوية واالستشارة االقتصادي املساعدة، الدعم تلك مركبات ومن
تثقل قد اإلحتياجات تلك أن االفتراض حيث اخلاصة، اإلحتياجات ذوي األسرة ألطفال املؤسسات املالئمة وتوفير
وبالتالي ككل، األسرة في أوحتى كليهما، أو الوالدين أحد عند النفسية اإلجهادات من األسرة، وتزيد كاهل

وإهمالهم. لألطفال لإلساءة باألسرة يدفع قد خطر عامل مبثابة ذلك سيصبح كل

الالزمة باملهارات اإلنسانية تزويدهم بهدف واملراهقني، موجهة لألطفال دورات لتنظيم ماسة حاجة هناك (8
في جهة يد على استغاللهم محاولة عند أو واإلهمال، لإلساءة تعرضهم حالة في أنفسهم عن للدفاع

خارجها. من أو األسرة

الطفل وحقوق عامة، اإلنسان وحقوق األسرة ورعاية الطفولة، ورفاهية رعاية  مؤسسات  من املزيد إقامة (9
لألطفال اإلساءة مشكلة حول التوعية اجلماهيرية حمالت في دوراً لتلعب األمومة، رعاية ومؤسسات خاصة،
تقدمي وبالتالي أخرى، جهة من املشكلة هذه األطفال ضحايا اكتشاف في واملشاركة من جهة، وإهمالهم

قبل. من حسبما طرحنا ولعائالتهم، لهم الالزم العالج

للوالدين تقدمي التوجيه واالستشارة في متخصصة تلفونية خطوط إلقامة فلسطني، ملحة في حاجة هناك (10
في صعاب عامة، ومن ومشاكل أسرية أخرى األسرة و/ أو من أي صعاب شؤون إدارة في صعاب من يعانون الذين
وبالتالي احملذور، هذا تقع في قد ولكنها أطفالها، على تعتدي بالضرورة ليست خاصة، إال أنها أطفالها رعاية

اخلطر. هذا حدة من ستقلل الهاتف) تكون عبر (حيث السريعة والسهلة فإن تلك اخلدمات االستشارية

من وغيرهم  االعتداء،  ضحايا واألحداث  لألطفال والتوجيه  االستشارة  تقدم أن اخلطوط،  هذه بإمكان كما
االستشارة من النوع اخلطوط وهذا هذه داخل األسرة. عالقاتهم في مختلفة صعوبات يعانون من الذين األطفال
على احملافظة تفضل التي العائالت صعيد على وخاصة الفلسطيني، في اتمع ً جدا السريعة، مهمة وملحة

اتلفة. مع املؤسسات عالقات مهنية عالجية لبناء وغير املتحمسة خصوصياتها،

(صعوبات اتلفة  للمؤسسات الوصول  في صعوبة جتد التي للعائالت بالنسبة  األهمية غاية في أنها كما 
هذه على يعمل أن املفضل ومن خاصة). فلسطني في السائدة السياسية الظروف عامة، أوالناجمة عن السفر
تربوياً واالستشارية االجتماعية اخلدمات مهن وفي عامة، االجتماعية العلوم في متخصصون مهنيون اخلطوط

اليوم. في ساعة 24 مدار على أن تقدم خدماتها ويفضل ونفسياً،

االعتداء األسري، ضحايا لألطفال املؤقتة والرعاية احلماية خدمات من شبكة إقامة في باإلسراع 11) نوصي
أو داخلية ومؤسسات ومدارس غيرهم، أو األقارب بني من حاضنة عائالت وتفعيل وتدريب جتنيد بالذكر ونخص
احلماية الدائمة أو الداخلية) املؤسسات املدى (مثل بعيدة احلماية مؤسسات إلى حاجة كما هناك شابه. ما
على أسس تُبنى أيضا أن ويجب بل اخلدمات، هذه مبثل شبكة يكفي إقامة ال أنه املتبنية). نؤكد العائالت (مثل

مستمرة. وقانونية وإدارية مهنية ورقابة إشراف يرافقها وأن سليمة، وإدارية ومهنية علمية

أنواعها  مبختلف خلدمات مؤسسات الرعاية احملتاجة العائالت إلى (reaching out) الوصول أهمية على نؤكد (12
ال قد األسباب، من سبب ألي أنها إال وغيرها) والنفسية والصحية واالقتصادية االجتماعية وميادينها (مثل
تؤثر سلباً قد وصعوبات من مشاكل تعاني التي العائالت بالذكر ونخص املؤسسات، لتلك الوصول تستطيع
الصعوبات (مثل جميعهم أو أفرادها بعض لدى إجهادات نفسية إلى وتؤدي فيها األسرية الديناميكية على
اذا وخاصة األسرة أفراد أحد اعتقال الزوجية، الصراعات املزمن، واملرض اإلعاقة اإلدمان، االقتصادية، واملشاكل
التوتر من عوامل ذلك وغير ، املعيل األساسي وخاصة األسرة أفراد أحد وفاة األساسي لألسرة، املعيل كان ما

واإلجهاد النفسي).



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع

حيث ذلك، لتفعل غيرها من أكثر عرضة ولكنها أطفالها، على األسر مثل هذه بالضرورة أن تعتدي ليس إال أنه
أفضل في تقدمي وقدراتها إمكانياتها من وتعيق وتوتراتها إجهاداتها من تزيد والصعاب املشاكل تلك مثل أن
املساعدات لتقدمي اتمع في مختلف املؤسسات يوجه أن يجب العائالت لتلك الوصول إن ألطفالها. الرعاية
من بذلك، التخفيف آملني لها. من اخلدمات وغيرها والزوجية، االجتماعية والنفسية واالستشارات االقتصادية،
أطفالهم على بالوالدين لالعتداء تدفع قد التي والعائلية، الزوجية واالرهاصات النفسي، واإلجهاد اخلطر عوامل

إهمالهم. أو

األطفال، على االعتداء من مشكلة للوقاية ومتكاملة شاملة خطة وتنفيذ أولية، لبناء مركبات واجتاهات هذه
أفضل وتوزيع ولتجنيد جهة، من هذه اخلطة وتوسيع لبلورة الستمرار النقاش ماسة حاجة هناك أن وال شك
كما أخرى، جهة من بنجاح اخلطة هذه تطبيق لضمان الالزمة املؤسسات وإقامة والبشرية املهنية) (املادية املوارد
اخلدمات معظم احلال مع هو كما الفلسطينية، اخلطة في املدن هذه تطبيق ال يتمركز أن نسعى إلى يجب أن
تشح التي النائية باملواقع خاص اهتمام ايالء مع فلسطني، في اجلغرافية املواقع كل إلى الوصول بل واملؤسسات،

وأنواعها. مبختلف ميادينها الرعاية خدمات فيها

الوالدين املعتدين ومع األسرية االعتداءات ضحايا األطفال للعمل مع املهنيني توصيات إلعداد خامساً:
املفتاح لتطوير هو األطفال، على األسري االعتداء مشكلة ملواجهة والسليم املتخصص املهني التدريب واإلعداد
اخلدمات جهاز الصحي، اجلهاز في العاملون (وخاصة املهنيون وفاعلة. مهنية ناجحة وحلول فعل ردود وتفعيل
أن يجب وفي املؤسسات النسوية) والشرطة العدالة جهاز التعليم، جهاز اخلدمات النفسية، جهاز االجتماعية،

في اتمع الفلسطيني. االعتداءات ضحايا األطفال يعيشه الذي الصعب بالواقع شاملة دراية يكونوا على

حاجات على لإلجابة الالزمة املهنية واملهارات والتكتيكات باالستراتيجيات مزودين يكونوا أن عليهم يترتب كما
اإلساءة من مختلفة ألشكال تعرضهم اكتشاف حال والعالج، والدعم هؤالء األطفال (وخاصة احلماية واملؤازرة

أطفالهم. على يعتدون الذين الوالدين أو الوالد مع وللعمل اإلهمال)، أو

واملهارات والتكتيكات باالستراتيجيات وتزويدهم  املهنيني، وتدريب إعداد في ننجح لم اذا أننا اعتقادنا، وفي
في ستستمر املشكلة هذه فان وإهمالهم، لألطفال  اإلساءة مجال في املتخصصة والعالجية  التدخلية
مشكلة أنها على اتمع معها ويتعامل األسرة، داخل مستترة مشكلة داخلية باعتبارها الفلسطيني اتمع

فأكثر. أكثر ستتفاقم وبالتالي خاصة، عائلية شخصية

إلنقاذ سيزودهم باآلليات والطرق لهؤالء املهنيني، واملتخصص املناسب املهني واإلعداد التدريب فان وباختصار،
هيئاته املهنية (بكافة اتمع على يترتب والذين خدماتهم، لتلقي يتوجهون الذين وعالج األطفال ودعم ومؤازرة
إذا املعتدين قانونياً  ومالحقة عالج الوقت نفس وفي األسرية، لالعتداءات كضحايا اكتشافهم املهنية) وغير

البعيد. املدى لذلك على احتاج األمر

في يبادروا ألن منهم الكثير سيدفع واملعتدين، للضحايا املهنيون هؤالء يوفره والفاعل الذي الناجح التدخل ان
الداخلي احليز من هذه املشكلة إخراج احتماالت ستزداد وبالتالي خدماتها، لتلقي املؤسسات إلى تلك التوجه
بصورة ومكافحتها وعالجها مواجهتها في اتمع مؤسسات  تشارك اجتماعية مشكلة لتصبح  لألسرة،

متكاملة.

مشكلة وعالج في مواجهة يشاركوا اتلفة، بأن التخصصات ومن املهنيني من املتوقع فان من قبل، ذكرنا وكما
من والعالج، وذلك كاحلماية واألمان واملؤازرة الضحايا األطفال حاجات على يجيبوا وأن األطفال، على االعتداء

سواء. حد على واخليرية احلكومية وغير احلكومية الرسمية خالل املؤسسات
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االعتداءات ضحايا األطفال ومع عامة، الطفولة رفاهية مجال في للعمل بعض اخلبرة لديه قد يكون البعض
في فلسطني، هؤالء املهنيني من العظمى الغالبية أن - الشديد لألسف - أثبتت التجربة أن إال خاصة، األسرية
املرشدين من عالية نسبة  أن الدراسة هذه في جند أن املفاجئ من ليس ولذا والدراية، اخلبرة هذه تنقصهم

عالجها. استعدادهم للتدخل في رغم داخلية، أسرية قضية باعتبارها املشكلة هذه الى ينظرون التربويني

واجبهم من ليس بأن تقليدياً عليهم املتعارف (وخاصة املهنيني من غيرهم أن باالفتراض ألنفسنا ونسمح 
األفكار نفس يحملون الصحية) اخلدمات في جهاز العاملني مثل كما يرون، املشكلة هذه في التدخل املهني
فلسطني، في املهنيني وتدريب اعداد تستهدف لبرامج ماسة  حاجة هناك أن نعتقد، هذا لكل واملعتقدات.
الشاملة، عن واإلمبيريقية النظرية باملعرفة لتزويدهم الذكر، سابقة واملؤسسات مختلف التخصصات ومن
ومع معهم للعمل الناجعة واالستراتيجيات واآلليات  واملهارات األطفال، على األسرية االعتداءات مشكلة
طاقم اطار في في العمل حسب موقعه الوقت تخصصه، وفي نفس حسب ومع األسرة بأكملها، كل املعتدين

التخصصات. ومتعدد متكامل

الهدف: هذا لتحقيق أساسية غايات ثالث يلي فيما

من مركبات وغيرها وآثارها خطرها وأبعادها وعوامل وأسبابها املشكلة (حجمها حول واملعرفة الوعي إغناء (1
سابقة املؤسسات كافة ومن أعاله، التخصصات املذكورة من كافة املهنيني صعيد على املعرفة) ومجاالت

الذكر.
األطفال  مع العمل في واخلبرة املتفهم واملهارات والتعاطف (sensitivity) احلساسية مستويات أعلى تطوير (2

بأكملها. األسرة ومع املعتدين، الوالدين ومع االعتداءات األسرية، ضحايا
العاملني املهنيني كل عند املؤسسات، ومتعدد التخصصات متعدد املهني التدخل وتقوية ودعم تشجيع (3
األسرية االعتداءات ضحايا لألطفال اخلدمات أفضل لتقدمي واخليرية، احلكومية وغير املؤسسات احلكومية في

ووقائية. تثقيفية بنشاطات القيام عبر عموما، واتمع واألسرة واملعتدين

املواضيع حول فلسطني في للمهنيني تدريبية لدورات ماسة حاجة هناك منها، جزء األهداف، أو هذه ولتحقيق
والقضايا التالية:

والنفسية اجلسدية الدالئل (وخاصة واإلهمال اإلساءة ودالئل عالمات حول  باملعرفة املهنيني دراية إغناء (1
اإلساءة ضحايا اكتشاف كيفية حول باملهارات وتزويدهم املعرفية)، – والعقلية والسلوكية االنفعالية –

إليهم وإهمالهم. اإلساءة عن لإلفصاح وتشجيعهم مخاطبتهم ومهارات واإلهمال،

حجم حيث (من األطفال على األسرية االعتداءات وماهية مشكلة طبيعة ومعرفتهم حول املهنيني إغناء وعي (2
على الطفل، وآثارها وأبعادها وأسبابها إليها املؤدية اخلطر وعوامل األخرى، اتمعات وفي فلسطني في املشكلة
مواجهة هذه في الدول من الكثير في املتبعة القوانني وحول عامة، األسرة وعلى باقي األخوة واألخوات، وعلى

ذلك). يلعبوه في أن املمكن من والدور الذي القوانني، هذه ملثل اتمع الفلسطيني وحاجة املشكلة،

أثناء محاوالتهم تواجههم قد التي العراقيل، أو العقبات أو القضايا بعض العينية ملواجهة باحللول تزويدهم (3
التدخالت. هذه مثل تطوير محاوالتهم أثناء أو املؤسسات، ومتعددة املهن متعددة التدخالت تفعيل

من املتوقع والتي اموعات غيرها من وظروف حاجات حول مهنية، مجموعة عند كل احلساسية إغناء وتقوية (4
املشكلة. هذه عملية مكافحة في تشاركها أن

ضحايا األطفال حلاجات واملؤسسات، التخصصات مختلف من املهنيني وحساسية ووعي معرفة وتقوية 5) إغناء
جهة، وغضبهم من أهلهم من وتفهم خوفهم والدعم واملؤازرة للحماية وخاصة حاجتهم واإلهمال، اإلساءة

جهة أخرى. نحوهم من
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وعمليات تدخلية، واستراتيجية تدخلي لفكر احلاجة حول املهنيني ووعي وحساسية معرفة وتقوية إغناء (6
واملؤسسات األنسقة متعدد ،(holistic) شمولي   (integrative) تكاملي طبع ذات تدخلية ومناهج ومناذج

مع  والتخصصات (inter-disciplinary) للعمل املهن ومتعدد (inter–systematic and inter-organizational)
بأكملها. األسرة ومع املعتدين، الوالدين ومع واإلهمال، اإلساءة ضحايا األطفال

هذه ملواجهة املهنيني وتأهيل تدريب في عليها  التركيز  يجب التي والقضايا للمواضيع تفصيل  يلي  وفيما
املشكلة:

املتغيرات ببعض وعالقتها وخارجه، اتمع الفلسطيني في املشكلة هذه حجم حول املهنيني وعي إغناء (1
املشكلة هذه وديناميكية اتمعية، الثقافية، االقتصادية، السياسية، الشخصية، العائلية، الدميوغرافية،

واتمع. األسرة على الطفل الضحية، وعلى وآثارها املؤدية إليها وأسبابها اخلطر عوامل حيث من

حول العالم من مختلفة أماكن في واختبرت ورت طُ التي النظريات عن الشاملة باملعرفة املهنيني تزويد  (2
ملكافحة العالم في املتبعة التدخلية واالستراتيجيات النماذج وحول وإهمالهم، لألطفال اإلساءة مشكلة
حماية في فاعليتها حيث من جناعتها أثبتت التي واالستراتيجيات النماذج التأكيد على مع هذه املشكلة،
من قانونياً املعتدين ومالحقتهم من جهة، وعالج االعتداء عليهم آثار وعالج إليهم، اإلساءة ووقف األطفال،

الفلسطيني. في الواقع تطبيقها إمكانية ومناقشة وفحص أخرى، جهة

املعتقدات أو والديهم")، ملك "انهم (مثل عموما األطفال في اتمع حول اخلاطئة السائدة تغيير املفاهيم (3
بها ينعت التي اخلاطئة والصفات "الطاعة"، و "االنصياع" مثل:  "السليمة" التربية أساليب اخلاطئة عن
عنوان تربية "الرجل والعقاب حتت الضرب اخلاطئة نحو واملفاهيم "املتمرد"، والطفل "املؤدب" الطفل اتمع
يحملها املهنيون التي اخلاطئة املفاهيم لضعضعة حاجة هناك كما احلقيقية". املرأة "والبنت أو احلقيقي"
ال - اعتقادهم حسب وبالتالي- عائلية، قضية باعتبارها اليها والنظر األطفال، على االعتداء مشكلة حول

املشكلة. التدخل ملكافحة هذه عليهم يترتب

حتى  ثمن، وبأي العائلي والتضامن للتكامل املؤيدة (Familism) العائلية اآلراء أن يتبني قبل من حسبما طرحنا (4
واجتاهات مفاهيم التأثير على في ً دورا األطفال، تلعب فيهم مبا أفرادها من فرد كل رفاهية حساب على ولو

األطفال. على األسري االعتداء مشكلة نحو املرشدين التربويني

رفاهية األطفال، ضمان كيفية عملية حول علمية وآليات على مواد املهنيني برنامج تدريب يشمل بأن نوصي لذا
العائلة سمعة التي تقدم املغلوطة املفاهيم وحول جهة، من العائلي والتضامن العائلة تكامل خالل من وذلك
أهمية من التقليل التوصية هذه خالل من نقصد ال  أخرى. جهة  من الطفل وسالمة رفاهية حساب على 
يكن إن لم األحيان، من الكثير في العائلي التضامن أن نؤمن أننا اذ ذلك، من العكس على بل العائلي، التضامن

احلياتية. الصعوبات أمام وصمودها وسالمتها رفاهيتها لتعزيز السبيل هو معظمها، في

ورفاهيتها، أطفالها ورفاهية أطفالها يخل بسالمة سالمة حساب على العائلة على احلفاظ أن أننا نعتقد، إال
تدخلهم على من وحتد املهنيني أمام ً مبررا تكون ال أن يجب العائلية االجتماعية، أي القيمة هذه أن أيضاً ونظن

األسرية. االعتداءات ضحايا لألطفال احلماية تقدمي صعيد

سلوكهم حتديد في ودورها األطفال، حقوق نحو املرشدين واجتاهات آراء تلعبه نتائج الدراسة، وما مع انسجاماً (5
حول مواد على فلسطني في املهنيني تدريب يحتوي أن نوصي األطفال، على مشكلة االعتداء وثقافتهم نحو
كلما انه وذلك العتقادنا الطفل، حلقوق املتحدة األمم ميثاق وخاصة احلياتية، ااالت كافة الطفل في حقوق
في مكافحة باملشاركة والتزامهم اهتمامهم زاد كلما لها، تأييدهم وزاد الطفل حلقوق املهنيني وعي زاد 

وإهمالهم. لألطفال اإلساءة مشكلة
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عامة االتصال مهارات من وغيرها املتفهم، والتعاطف املقابلة واملؤازرة واإلنصات في املهنيني مهارات إغناء (6
وأسرته الطفل مع احلديث في للمبادرة واستعدادهم حماسهم وإغناء جهة، من هذا خاصة، األطفال ومع
مختلفة من ضحية ألشكال وقع الطفل بأن الشك املهني يتولد لدى عندما وخاصة واقع حياتهم، حول

أخرى. جهة من واإلهمال اإلساءة

واملتعدد التخصصات املتعدد والشمولي، التكاملي  املهني التدخل حول اتلفة باملبادئ املهنيني تزويد  (7
املبادئ. بتلك لاللتزام واستعدادهم حماسهم األطفال، وإغناء على االعتداء مشكلة ملكافحة املؤسسات،

الشخصية، التنظيمية، املؤسساتية، اتمعية، واملعضالت الثقافية، اإلدارية، بالقضايا املهنيني وعي 8) إغناء
في للتدخل تعاونهم أثناء مختلفة تخصصات من املهنيني بني التي تظهر القانونية، واملهنية، السياسية،
تعاونهم من يزيد مما املعضالت، لتخطي تلك واآلليات باملهارات وتزويدهم وإهمالهم، لألطفال اإلساءة مشكلة

أيضاً. أسرته ومصلحة ضحية االعتداء الطفل مصلحة فيه ملا بينهم فيما والتنسيق املشترك

واملناهج واملؤسسات املوارد تطوير  بهدف وذلك املهني، واإلبداع واالجتهاد التجديد  مبهارات املهنيني تزويد (9
على وعائالتهم، املعتدين ومع األسري، ضحايا االعتداء األطفال مع التدخلية واآلليات والبرامج واالستراتيجيات

فلسطني. في واالقتصادي والديني واالجتماعي والسياسي الثقافي الواقع مع ومنسجمة مالئمة تكون أن

له العنف، ومشاهدتهم مع للمهنيني الشخصية التجربة أن أعاله، طرحناها النتائج التي من تبني لقد (10
مشكلة نحو اجتاهاتهم في التأثير على ً دورا تلعب جيل املراهقة، وفي طفولتهم أثناء املرجعية أسرهم في

وإهمالهم. لألطفال اإلساءة

لالعتداء منهم ضحية كان من ودعوة العالقة، هذه حول معهم املهنيني احلديث تدريب أثناء يتم أن لذلك نوصي،
عسى التجربة، تلك آثار من  حتريره بهدف خاصة فردية جلسة إلى والديه، بني العنف شاهد أو  أسرته في 
األطفال إنقاذ عملية في للمشاركة استعدادهم من ويزيد املشكلة، من اجتاهاتهم ومواقفهم نحو يغير ذلك

املهنية. من الناحية مناسب هو حسبما أسرهم مع والتدخل لهم، احلماية والعالج وتوفير الضحايا،

اتمعات بعض في بقت طُ التي الناجحة والعالجية التدخلية بعض النماذج باملعرفة حول املهنيني تزويد (11
مكافحة في منها االستفادة بهدف وذلك األطفال، األسري على االعتداء مكافحة صعيد على األخرى، والدول

وخصوصياته. الفلسطيني اتمع واقع االعتبار بعني آخذين فلسطني، في املشكلة هذه

التخصصات من املهنيني عاتق على امللقاة والقانونية واملهنية واإلنسانية األخالقية املسؤولية روح 12) تعزيز
املهني موقعه حسب كل على األطفال، األسري االعتداء مشكلة مكافحة عملية في اتلفة، للمشاركة
السرية من مستوى بأعلى االلتزام مع املهن واملؤسسات، باقي مع وتكاملية تعاونية وبصورة واملؤسساتي،

الطفل. ورفاهية سالمة حساب على ذلك يكون أن ال على وأسرته، الطفل خصوصيات واحترام

للمشاركة الفلسطينيني، املهنيني وإعداد بتدريب املتعلقة التوصيات لبعض ملخصا قدمنا قد بهذا، نكون
على باشارة تؤكد نختم وهنا وإهمالهم، لألطفال اإلساءة ومشكلة ظاهرة مكافحة عملية في واملساهمة
لتطبيق واملوارد السبل عن الوقت البحث نفس وفي اجلانب، هذا نقاش في االستمرار القصوى بضرورة احلاجة

التدريب. هذا وتعميم
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األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

oŠö*«
(1) رقم  ملحق

االستمارة رقم

املرشد التربوي إستمارة

أوقاتكم جميعا، اهللا أسعد ... التربويون واملرشدات واالخوات املرشدون االخوة

وزارة في التربوي واإلرشاد املدرسية ومركز الصحة فلسطني فرع األطفال/ عن للدفاع العاملية احلركة تسعى
الفلسطينية املدارس في التربويني املرشدين واجتاهات مفاهيم حول دراسة إلى اجراء العالي، التربية والتعليم

االستمارة. هذه بتطوير قمنا الهدف هذا ولتحقيق وإهمالهم، األطفال ايذاء جتاه

ولنا لألطفال  مشتركة مصلحة فيه ملا  االستمارة، هذه تعبئة في معنا التعاون منك طالبني  إليك نتوجه
جميعا.

زمنية على فترات االستمارة هذه أن متأل لدينا مانع ال لذا يستغرق وقتا طويال، االستمارة هذه تعبئة أن ندرك إننا
أسئلتها. سؤال من أي اإلجابة عن تنسى أن ال على متقطعة،

اإلجابة عن نرجو لذا  مهاراتك،  أو قدراتك أو ملعارفك  اختبارا ليست االستمارة هذه  أن على التأكيد نود كما
علمية. مبراجع أو بزمالئك االستعانة دون بتلقائية اسئلتها

مجتمع املرشدين مع محددين، بل أشخاص مع إجرائها إلى نهدف فال االستمارة، على لكتابة اسمك داعي وال
فلسطني. التربويني في

علينا لتسهل واضح، وبخط باسهاب، عليها اإلجابة منك نرجو  لذا أسئلة مفتوحة، على االستمارة حتتوي
وحتليلها. فهمها

آرائك او الى االقرب االجابة باختيارك االجابة عليها منك نرجو لذا مغلقة، اسئلة على االستمارة وحتتوي كما
األسئلة. املطروحة لتلك املمكنة االجابات بني من تقديراتك

للتسهيل فقط املذكر هو لغة واستخدام سواسية، واإلناث معدة للذكور أنها إال املذكر بلغة مصاغة االستمارة
ليس إال.

معنا تعاونك حسن على نشكرك

عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع

الفلسطينية الوطنية السلطة
العالي والتعليم التربية وزارة
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عامة معلومات اوالً:

شخصية معلومات .1

املنقط) والكتابة على اخلط ، املناسب االجابة رمز حول دائرة ضع )
..................................� املديرية: اسم .1
مخيم .3 2. قرية         1.مدينة    السكن: مكان .2

ومخيمات. تعتبر قرى املواقع وباقي فقط، املديرية الدراسة مركز ألغراض املدينة تصنف مالحظة:
انثى .2 1. ذكر     اجلنس:  .3

........................................................................................................................................................... العمر(بالسنوات): .4
متزوج .3 2. خاطب      1. أعزب  االجتماعية: احلالة .5

أرمل .5 4. مطلق    
البنات: عدد عدد األبناء:  وجد: والبنات إن عدد األبناء .6

(ليسانس) بكالوريوس .2 سنوات)  أو ثالث (سنتني دبلوم متوسط .1 أعلى مؤهل علمي: .7
عالي دبلوم .4 تربية  ودبلوم (ليسانس) 3. بكالوريوس   

دكتوراه .6 5.  ماجستير     
.................................................................................................................................... علمي: مؤهل ألعلى التخصص .8
........................................................................................................... أعلى: مؤهال يحمل ملن البكالوريوس تخصص .9
................................................................................................................... احلالية: الوظيفة في اخلبرة سنوات عدد .10
...................................................................................................................... التعليم: سلك في اخلبرة سنوات عدد .11
....� فيها: تعمل التي عدد املدارس .12

املدرسة معلومات عن .2

3.مخيم 2. قرية        1.مدينة املدرسة: موقع .13
ومخيمات. تعتبر قرى املواقع وباقي فقط، املديرية الدراسة مركز ألغراض املدينة تصنف مالحظة:

.................................................... فيها صف أعلى ............................................. فيها صف أدنى املدرسة: 14.مستوى
مختلطة .3 2. إناث  1. ذكور  املدرسة: جنس .15

خاصة .3 2. وكالة  1.حكومة املدرسة:  على السلطة املشرفة .16
إناث ذكور  فيها: تعمل املدارس التي أو املدرسة في الطلبة عدد .17

 : الواحدة الشعبة في الطلبة عدد 18. متوسط
إناث ذكور  فيها: تعمل التي املدارس أو املدرسة في املعلمني عدد 19. كم

ومهني 3.أكادميي 2.مهني أكادميي  .1 املدرسة:  في التعليم 20. نوع
فترتان .2 واحدة  1. فترة املدرسة:  دوام 21. فترة

مسائي .2 صباحي .1 دوامك:  22. فترة

ثانياً:

على الطفل“؟ األسرة ”اعتداء ملصطلح العام تعريفك هو ما .1
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

. ............................................�
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على الطفل“؟ وتعتبرها ”اعتداء نحو أطفالهم األهل يسلكها التي التصرفات ما أكثر، محددة بصورة .2
التصرفات. تلك على أمثلة ذكر     نرجو

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

الفروع جميع عن اإلجابة (نرجو لهم- وإهمالها أطفالها على الفلسطينية األسرة اعتداء تعتبر  هل .3
التالية)؟

متردد .3 ال  .2 نعم   .1 شخصية مشكلة أ-
متردد .3 ال  .2 نعم   .1 مشكلة عائلية ب-
متردد .3 ال  .2 نعم   .1 اجتماعية مشكلة ج-
متردد .3 ال  .2 نعم   .1 جنائية قانونية/ مشكلة د-
متردد .3 ال  .2 نعم   .1 صحية مشكلة هـ-
متردد .3 ال  .2 نعم   .1 مشكلة تربوية و-

هذا النحو؟ أعاله على الستة األسئلة عن أجبت وملاذا
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

........................�

كمشكلة األطفال“ على األسرة اعتداء ” مع فلسطني في الرسمية املؤسسات تتعامل هل باعتقادك، .4
اجتماعية؟

متردد .3 2. ال  نعم .1
النحو؟ هذا على (4 رقم السؤال(سؤال هذا على أجبت وملاذا

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

مشكلة باعتبارها األطفال“ على اعتداء األسرة ” مع فلسطني في املؤسسات الرسمية تتعامل أن هل تفضل .5
اجتماعية؟

متردد .3 2. ال  1.  نعم         
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النحو؟ هذا 5)على رقم هذا السؤال (سؤال على وملاذا أجبت
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�

كمشكلة األطفال“ على األسرة اعتداء ” مع فلسطني في الرسمية املؤسسات تتعامل هل باعتقادك، .6
وجنائية؟ قانونية

متردد .3 2. ال  1.  نعم  
النحو؟ هذا 6)على رقم هذا السؤال (سؤال على وملاذا أجبت

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

مشكلة          باعتبارها األطفال“ األسرة على اعتداء ” فلسطني مع في الرسمية املؤسسات أن تتعامل تفضل هل .7
وجنائية؟ قانونية

متردد .3 2. ال  1.  نعم  
النحو؟ هذا 5)على رقم هذا السؤال (سؤال على وملاذا أجبت

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

باعتبارها األطفال على  األسرة اعتداء مع فلسطني في الرسمية املؤسسات  تتعامل أن تفضل  كنت إذا .8
هذه مع لتتعامل املؤسسات تلك  في يتغير أن يجب باعتقادك فماذا جنائية، وقانونية  اجتماعية  مشكلة

النحو؟ هذا على املشكلة
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�

بناته؟ إحدى أو أبنائه أحد لالعتداء على الوالدين أحد تدفع األسباب التي ما تقديرك، حسب .9
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�
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تقديرك... حسب .10
أبنائه الذكور؟ على أحد االعتداء الوالدين يحق ألحد الظروف أو احلاالت أي في أ.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

الذكور؟ أبنائه أحد على االعتداء الوالدين أي هدف يحق ألحد ولتحقيق ب.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�
ذلك؟ للوالدين يحق االعتداء أشكال من شكل وبأي ج.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

تقديرك... حسب .11
اإلناث؟ بناته إحدى على الوالدين االعتداء ألحد يحق الظروف احلاالت أو أي في أ.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

اإلناث؟ إحدى بناته على االعتداء الوالدين ألحد يحق هدف أي ولتحقيق ب.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�
ذلك؟ للوالدين يحق االعتداء أشكال من شكل وبأي ج.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�
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عليه؟ والديه ألحد االعتداءات اتلفة  نتيجة الطفل على الناجمة اآلثار ما تقديرك، حسب .12
طرح إجابتك عند االعتبار ذلك بعني أن تأخذ فبإمكانك مختلفة، اتلفة آثارا لالعتداءات أن الناس بعض يظن

هذا السؤال. على
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�

عليه االعتداء مت الطالب الذي على أحد تعرفت هل تقديرك حسب في مدرستك، املاضي الدراسي العام خالل .13
الوالدين؟ أحد من

2. ال 1.نعم
.................. هؤالء التالميذ؟ عدد هو نعم، فما أجبت إذا أ.

التالميذ الذين هؤالء أشكال االعتداءات التي تعرض لها فما ،(13 رقم (سؤال السؤال هذا على نعم أجبت إذا ب-
عليهم؟ تعرفت

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

عليهم؟ أنه/أنهم تعرض/تعرضوا العتداءات أهلهم عرفت وكيف ج-
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�
واحد  اتبعتها مع كل التي وغيرها) قانونياً، تربوياً، نفسياً، (اجتماعياً، والتدخلية العالجية اإلجراءات هي وما د.

؟ عليهم أهلهم تعرضوا العتداءات الذين الطالب من
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�
اإلجراءات؟ هذه اتبعت وملاذا هـ.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

كل اتباعها مع تود كنت التي قانونيا، وغيرها) تربويا، نفسيا، اجتماعيا، والتدخلية ( العالجية اإلجراءات وما و.



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

تنفيذها؟ في تنجح و لم عليهم، العتداء أهلهم تعرضوا الذين من الطالب واحد
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�
والتدخلية؟ العالجية اإلجراءات تلك تنفيذ تنجح في لم وملاذا ز.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

تلك اإلجراءات؟ لتنفيذ محاولتك أثناء واجهتها التي واملشاكل الصعاب هي وما ح.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�
قبل أحد من عليهم يعتدى الذين األطفال الكتشاف التدخل يجب عليك هل تعتقد أنه املهني، موقعك 14. من

والديهم؟
متردد .3 2. ال  1.  نعم  

النحو؟ هذا على (14 رقم (سؤال السؤال هذا عن أجبت وملاذا
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�

لالعتداء تعرضوا أنهم مت اكتشاف لألطفال الذين العالج عليك تقدمي يجب أنه تعتقد هل موقعك املهني، من .15
والديهم؟ أحد قبل من عليهم

متردد .3 2. ال  1.  نعم  
النحو؟ هذا على (15 رقم (سؤال السؤال هذا عن أجبت وملاذا

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

.16
أخصائيني اجتماعيني، أخصائيني أطباء، شرطة، معلمني، (مثل الرسمية  اجلهات على هل يجب باعتقادك، أ.

والديهم؟ قبل من عليهم يعتدى األطفال الذين وعالج الكتشاف التدخل من املهنيني) وغيرهم نفسيني
متردد .3 2. ال  1.  نعم  
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النحو؟ هذا على (16 رقم (سؤال السؤال هذا على أجبت وملاذا ب.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�

.17
نفسيون أخصائيون اجتماعيون، أخصائيون أطباء، شرطة،  معلمون،  (مثل املهنيون يشارك هل  بتقديرك، أ.

والديهم؟ أحد قبل عليهم من يعتدى الفلسطينيني الذين اكتشاف األطفال في املهنيني) من وغيرهم
اإلطالق. 4.ال،على 3. قليالً        متوسطة  2. بدرجة  .ً 1. كثيرا

النحو؟ هذا على (17 رقم (سؤال السؤال هذا على أجبت وملاذا ب.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�

من اكتشاف يعيقهم أو باعتقادك مينعهم فماذا ،17 رقم سؤال على اإلطالق“ على ”قليالً“ أو“ ال، إذا أجبت .18
أهلهم؟ عليهم يعتدي الذين األطفال

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

أطفال وعالج اكتشاف بصدد مدرستك في معلمني مع تعاونت أن احلالي، لعملك مباشرتك منذ حصل هل .19
ومنهجية؟ مقصودة االعتداء األسري بصورة ضحايا

اإلطالق. على 4.ال، 3. قليالً        متوسطة  2. بدرجة  .ً 1. كثيرا

متوسطة“ ”بدرجة أو “ً ”كثيرا 19 رقم سؤال على أجبت إذا .20
إجراءاته؟ حيث من التعاون ذلك مت فكيف أ.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

نتائجه؟ كانت وماذا ب.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

التعاون؟ ذلك واجهتك أثناء املشاكل التي أو العراقيل أو هي املعضالت وما ج.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�

التعاون؟ حدوث مثل ذلك عدم كانت قلة أو فلماذا 19 على سؤال رقم، اإلطالق“ على ”ال، أو أجبت ”قليالً“ 21. إذا
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�

في نفسيني أخصائيني و/أو اجتماعيني أخصائيني مع تعاونت أن احلالي لعملك مباشرتك منذ حصل هل .22
ضحايا االعتداء األسري؟ أطفال وعالج اكتشاف بهدف فلسطني في االجتماعية اخلدمات مؤسسات

اإلطالق. على 4.ال، 3. قليالً       متوسطة  2. بدرجة  .ً 1. كثيرا

متوسطة: ”بدرجة أو “ً ”كثيرا 22 على سؤال إذا أجبت .23
إجراءاته؟ حيث من التعاون ذلك مت فكيف أ.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

وماذا كانت نتائجه؟ ب.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�
التعاون؟ ذلك أثناء واجهتك التي املشاكل أو العراقيل أو الصعاب هي وما ج.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

التعاون؟ حدوث مثل ذلك عدم كانت قلة أو فلماذا على سؤال رقم ،22 اإلطالق“ على ”ال، أو أجبت ”قليالً“ 24. إذا
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

.............................................................�
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سلك في املهنيني من غيرهم أو أطباء أو ممرضني مع احلالي أن تعاونت لعملك مباشرتك منذ هل حصل .25
األسري؟ ضحايا االعتداء وعالج أطفال بهدف اكتشاف الصحية اخلدمات

اإلطالق. على 4.ال، 3. قليالً       متوسطة  2. بدرجة  .ً 1. كثيرا

متوسطة“ ”بدرجة أو “ً ”كثيرا 25 على سؤال إذا أجبت .26
إجراءاته؟ حيث من التعاون ذلك مت فكيف أ.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

نتائجه؟ كانت وماذا ب.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�
التعاون؟ ذلك أثناء واجهتك التي املشاكل أو العراقيل أو الصعاب هي وما ج.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

ذلك التعاون؟ مثل حدوث عدم أو قلة فلماذا كانت ،25 رقم سؤال على اإلطالق“ على ”ال، ”قليالً“ أو إذا أجبت .27
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�

و/أو الشرطة، مثل العدالة جهاز مختلفة في جهات مع تعاونت احلالي أن لعملك منذ مباشرتك هل حصل .28
وعالج أطفال بهدف اكتشاف الفلسطينية في السلطة ومجاالتها مبختلف أنواعها احملاكم و/أو العام، املدعي

األسري؟ ضحايا االعتداء
اإلطالق. على 4.ال، 3. قليالً       متوسطة  2. بدرجة  .ً 1. كثيرا
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

متوسطة“  ”بدرجة أو “ً 28 ”كثيرا على سؤال إذا أجبت .29
إجراءاته؟ حيث من التعاون ذلك مت فكيف أ.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

نتائجه؟ كانت وماذا ب.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�
التعاون؟ ذلك أثناء التي واجهتك املشاكل أو العراقيل أو الصعاب وما ج.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
............................................�

ذلك التعاون؟ مثل حدوث عدم أو قلة فلماذا كانت ،28 رقم سؤال على اإلطالق“ على ”ال، ”قليالً“ أو إذا أجبت .30
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................�

دينية، (جهات اتمع في رسمية غير مختلفة جهات مع تعاونت أن احلالي لعملك مباشرتك منذ هل حصل .31
األسري؟ االعتداء ضحايا الكتشاف وعالج أطفال التعاون  بهدف و/أو سياسية) عشائرية، و/أو

اإلطالق. على 4.ال، 3. قليالً       متوسطة  2. بدرجة  .ً 1. كثيرا

”بدرجة متوسطة“:  ً“ أو 31 ”كثيرا سؤال أجبت على 32.إذا
إجراءاته؟ حيث من التعاون ذلك مت فكيف أ.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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نتائجه؟ كانت وماذا ب.
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...............................................................�



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع

التعاون؟ ذلك أثناء التي واجهتك املشاكل أو العراقيل أو الصعاب وما ج.
...............................................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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التعاون؟ حدوث مثل ذلك عدم كانت قلة أو فلماذا 31 رقم سؤال على اإلطالق“ على ”ال، ”قليالً“ أو إذا أجبت .33
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األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

بنات أو أبناء أحد كالهما نحو أو الوالدين ألحد مختلفة تصف تصرفات احلاالت التي من قائمة أمامك ثالثاً:
حالة، كل تلي التي الستة األسئلة عن اإلجابة ثم ومن احلاالت، هذه من واحدة تقرأ كل أن نرجو األسرة.
دائرة ضع ثم ومن التالية الستة االجابات بني من الستة االسئلة من واحد كل عن تختار إجابتك أن نرجو

املناسبة: رقم اإلجابة حول

االسئلة
على ال،
اإلطالق

بدرجة
قليلة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبيرة

بدرجة
كبيرة
جداً

األرض.  ويوقعها على بقوة يدفعها عنها راضٍ غير يكون عندما أباها أن في مدرستك عاماً) 13 (عمرها الطالبات إحدى أخبرتك :(1) احلالة
القلق. من وتعاني أبيها من تخاف أنها أخبرتك الطالبة

ابنته؟ األب على يعتدي هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األب هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

أبيه. تصرفات مثل تصرفاته سيئة أن له قائلة عليه، أمه صياح ازداد والديه طالق منذ أنه أخبرك أعوام) 8 (2):طالب (عمره احلالة

طفلها؟ األم على تعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األم هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

لزبائنه. ادرات لنقل عاماً) 12 (عمرها بابنتهما ويستعني زوجها يتاجر بادرات أن األمهات إحدى أخبرتك :(3) احلالة

ابنته؟ األب على يعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األم هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع

املناسبة اإلجابة حول دائرة ضع

االسئلة
على ال،
اإلطالق

بدرجة
قليلة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبيرة

بدرجة
كبيرة
جداً

معاناته  للدواء بسبب يحتاج أنه حيث بصورة منتظمة، 7 أعوام) (عمره البنهما الدواء يقدمان ال أنهما أحد الطالب والدا أبلغك :(4) احلالة
وصحته الطفل لسالمة مهمة األدوية تلك الطبيب. تشخيص حسب الهضم صعوبة من

طفلهما؟ على تعتدي االهل هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األم هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

آثار  وهنالك شابه)، وما احلزام، (احلذاء، مختلفة بأجسام يضربها األخيرة اآلونة في بدأ والدها أن أعوام) 9 (عمرها طالبة (5):أخبرتك احلالة
جسمها. على جروح

ابنته؟ األب على يعتدي هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األب هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

مع  حديثك من في ذلك. استمر إذا التناسلي عضوه سيقطع أنه والده يهدده نومه. أثناء أنه يبول أخبرك 7 أعوام) (6):طالب (عمره احلالة
نومه. أثناء عن التبول يكف أن أجل من ملصلحته، ذلك يقول أنه األب ادعى

ابنه؟ على األب هل يعتدي .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األب هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

املناسبة اإلجابة حول دائرة ضع

االسئلة
على ال،
اإلطالق

بدرجة
قليلة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبيرة.

بدرجة
كبيرة
جداً

اجل  املدرسة من عن تتغيب أن منها حيث يطلب مع أبيها، تعيش والديها طالق منذ أنه عاماً) 14 (عمرها الطالبات إحدى أخبرتك :(7) احلالة
البيت. بأعمال القيام

ابنته؟ األب على يعتدي هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األب 412345.هل

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

ساحة وفي صعبة، روائح البيت مع أطفالها، وتنتشر من أسرة تعيش سكناه ملكان ااورة البيوت أحد في أنه الطالب أحد أخبرك :(8) احلالة
الفئران. اجليران تتواجد الكثير من بيت

أطفالهم؟ على اجليران يعتدي هل .112345

األطفال؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األطفال هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة اجليران هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

من  يعاني االبن أن ذلك لك معروف بجانبه. ابنه أثناء وجود يدخن أعوام) 6 مدرستك (عمره طالب أن والد أحد ملسامعك بلغ لقد :(9) احلالة
(مرض األزمة). في التنفس صعاب

ابنه؟ على األب هل يعتدي .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األب هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345
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املناسبة اإلجابة رقم حول دائرة ضع

االسئلة
على ال،
اإلطالق

بدرجة
قليلة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبيرة

بدرجة
كبيرة
جداً

حديثك  احلي. خالل في احلانوت من احلاجيات بعض يسرق أن آلخر حني من منه أمه تطلب أن 11 عاماً) (عمره الطالب أحد حدثك :(10) احلالة
جداً. سيئ االقتصادي لألسرة الوضع أن مع األم ادعت

طفلها؟ األم على تعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األم هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

ابنه  منه. ادرات ليبتاعوا البيت إلى زبائنه ويحضر بادرات، يتاجر أعوام) 10 مدرستك (عمره أحد طالب أن والد ملسامعك وصل :(11) احلالة
بذلك. علم على مبدرستكم) (الطالب

إبنه؟ على األب هل يعتدي .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األب هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

ذلك  يفعل أنه ادعى مع األب حديثك خالل مؤخرته. على بالعصا والده يضربه عاماً) أن 11 (عمره مدرستك طالب أحد (12):أبلغك احلالة
حقيقياً. رجالً ابنه ليصبح

ابنه؟ على األب هل يعتدي .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األب هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

املناسبة اإلجابة رقم حول دائرة ضع

االسئلة
على ال،
اإلطالق

بدرجة
قليلة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبيرة

بدرجة
كبيرة
جداً

يفعالن  أنهما والديها ادعيا مع خالل حديثك اخلارجي. منظرها من يسخرون أن والديها عاماً) 14 (عمرها الطالبات إحدى حدثتك :(13) احلالة
وزنها. من والتقليل صحتها على على احملافظة لتشجيعها ذلك

12345األسئلة:

طفلتهما؟ على األهل يعتدي هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

توجهه  وبعد اإلسهال. من ومعاناته آالم ببطنه أبلغهم عن مبا يهتموا لم والديه أن أبلغك أعوام) 9 مدرستك (عمره طالب أحد :(14) احلالة
من اجلفاف. يعاني املدرسة تبني أنه ملمرضة

الطفل؟ األهل على يعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل 312345.هل

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

التعليمية. صعوباته عن يتغاضيان والديه أن حدثك أعوام) 10 (عمره مدرستك (15):أحد طالب احلالة

الطفل؟ على يعتدي األهل 112345.هل

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل 312345.هل

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

وكتفه. ظهره على بقبضة يدها تضربه األخيرة اآلونة في أمه أبلغك أن أعوام) 9 الطالب (عمره أحد :(16) احلالة

طفلها؟ األم على تعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األم هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع

املناسبة اإلجابة رقم حول دائرة ضع

االسئلة
على ال،
اإلطالق

بدرجة
قليلة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبيرة

بدرجة
كبيرة
جداً

الدراسة. في بفشلها لتذكيرها فرصة كل ينتهزون والديها أن أخبرتك عاماً) 11 (عمرها طالبة :(17) احلالة

الطفلة؟ على يعتدي األهل هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

لديها. السمع لصعوبة عام، به الطبيب قبل أوصى الذي السمع جهاز لم يشتريا لها والديها أن أبلغتك عاماً) 13 (عمرها طالبة :(18) احلالة

الطفلة؟ على يعتدي األهل هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

لهذا  تضطر أنها لك قالت األم مع حتدثت وجهها. عندما تصفعها على آلخر حني من أمها أخبرتك أن عاماً) 15 (عمرها طالبة :(19) احلالة
وطلباتها. ولتعليماتها لها ابنتها لتصغي فقط األسلوب

طفلها؟ األم على تعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األم هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

ذلك).  تفعل أنها ال ستضربه (إال هددته أنها أمه لدى استحساناً تلقى ال تصرفات تصرف كلما أنه أخبرك أعوام) 8 (عمره طالب :(20) احلالة

طفلها؟ األم على تعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األم هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

املناسبة اإلجابة رقم حول دائرة ضع
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على ال،
اإلطالق
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بدرجة
كبيرة

بدرجة
كبيرة
جداً

أنهم  أبلغوك والديه مع حديثك أثناء املدرسة. عن كثيراً يتغيب عاماً) 15 (عمره أحد الطالب أن املدرسة في املعلمني أحد (21): أبلغك احلالة
ذلك. في بحقه إلميانهم املدرسة عن بالتغيب البنهم يسمحون

الطفلة؟ على يعتدي األهل هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

تلقيها  عليه كان يترتب التي بعض التطعيمات يتلق لم 12 عاماً) (عمره الطالب أحد بأن علمت أنها املدرسة ممرضة (22):أبلغتك احلالة
بطفولته.

الطفلة؟ على يعتدي األهل هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

مثل  األجسام اتلفة عليها ترمي األمل من تصرفاتها بخيبة أمها شعرت كلما أنه 13 عاماً) (عمرها الطالبات إحدى أبلغتك :(23) احلالة
ما شابه). أو (حذاء، صحن،

طفلها؟ األم على تعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األم هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

وباقي  املذكور الطالب بيتهم. في أقاربهم إخفاء أغراض مسروقة ألحد يسمحان والديه أن عاماً) 12 (عمره أحد الطالب أخبرك :(24) احلالة
مسروقة. األغراض تلك أن يعرفون أخوته

الطفلة؟ على يعتدي األهل هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع

املناسبة اإلجابة رقم حول دائرة ضع

االسئلة
على ال،
اإلطالق

بدرجة
قليلة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبيرة

بدرجة
كبيرة
جداً

ذلك  معهم عن عندما حتدثت منتظمة. بصورة الغذائية الوجبات لها يحضران ال والديها أن أبلغتك أعوام) 8 (25):طالبة (عمرها احلالة
االستقاللية. على ابنتهم لتربية كأسلوب ذلك يفعلون أنهم أبلغوك

الطفلة؟ على يعتدي األهل هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

ملساعدتهم في البيع وإدارة  حانوتهم معهم في البقاء املدرسة من رجوعه منه بعد يطلبون أهله أن أبلغك أعوام) 8 (عمره طالب :(26) احلالة
الشمس. غروب بعد متأخرة ساعة حتى احلانوت شؤون

الطفلة؟ على يعتدي األب هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

قطع  منه معهم، ويطلبون فراغه يقضي وقت الذين األصحاب نوعية بخصوص ينتقدانه والديه أن عاماً) أخبرك 11 (27):طالب (عمره احلالة
معهم. عالقاته

الطفل؟ األهل على يعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

بصورة منتظمة  وعندما حتدثت به الطبيب. أوصى الصحي الذي لها الغذاء يشتريان ال والديها أن عاماً) 14 (عمرها طالبة أبلغتك :(28) احلالة
نحو ذلك. وأسفهم ندمهم أبدوا ذلك معهم عن

الطفلة؟ على يعتدي األهل هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األهل هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

املناسبة اإلجابة رقم حول دائرة ضع
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على ال،
اإلطالق
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قليلة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبيرة

بدرجة
كبيرة
جداً

ذلك  األم عن حتدثت مع وعندما املدرسة. في اجليدة إجنازاتها عن بصورة دائمة تتغاضى أمها أن أعوام) أبلغتك 9 (عمرها طالبة :(29) احلالة
التعليم. في اإلجنازات من املزيد على ابنتها لتشجيع مباشر غير أسلوباً بل تغاضياً تعتبر تصرفاتها ال قالت لك أنها

طفلتها؟ على تعتدي األم هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األم هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

جديد. من تتبول في الليل الطالبة بدأت األخيرة. اآلونة في كثيراً آراءها تنتقد أمها أن أبلغتك أعوام) 10 (30):طالبة (عمرها احلالة

طفلتها؟ على تعتدي األم هل .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األم هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

أبيه  مع حتدثت عندما نقودهم. وأحياناً أقالمهم الصف طالب من يسرق عاماً) 12 الطالب (عمره أحد أن املعلمني أحد من (31):علمت احلالة
نفسه. عن أن يدافع سرقوه منه، وليتعلم الطالب ما من ليستعيد التصرفات، تلك مثل يتصرف أن ابنه من طلب أنه لك ذلك، قال عن

الطفل؟ األب على يعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األب هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
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املناسبة اإلجابة رقم حول دائرة ضع
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بدرجة
كبيرة

بدرجة
كبيرة
جداً

له  يقول بل عليه. يعتدي ألي طالب يتنازل ال ويشجعه أن عليه األخيرة يصرخ في اآلونة بدأ أباه عاماً) أبلغك أن 14 (عمره طالب :(32) احلالة
وليس رجالً ليصبح ابنه لتربية جيدة على أنها طريقة ابنه هذه مع ر تصرفاته فسّ ذلك مع أبيه عن حتدثت عندما صاعني. الصاع ترد أن عليك

ألصحابه. مهزلة

الطفل؟ األب على يعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األب هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

يعتدي أحياناً يراه جارحة، و بألقاب ويناديها أمه، على يصيح أباه آلخر يسمع من حني انه 13عاما) (عمره أحد الطالب اخبرك :(33) احلالة
مختلفة. بأشكال بالضرب عليها

الطفل؟ األب على يعتدي هل .112345

الطفل؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األب هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

من  تعاني الراحة. الطفلة عدم لديها خلقت بصورة االخيرة يالمسها االونة في بدأ اباها ان 14 عاماً) عمرها ) طالبة اخبرتك :(34) احلالة
والقلق. اخلوف

ابنته؟ على يعتدي األب 112345.هل

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفلة هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة هل األب .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد هل لديك .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل  .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345

االخ عن ذلك، مع حتدثت وعندما اباحية صور على معه بالطالع يسمح لها اخاها 12عاما) ان (عمرها مدرستك طالبات اخبرتك :(35) احلالة
لديها. التربية اجلنسية جيد الغناء اسلوب على اخته الصور تلك عرض انه ابلغك

اخته؟ على األخ هل يعتدي .112345

الطفلة؟ على خطر هناك هل .212345

املهني؟ لتدخلك بحاجة الطفل هل .312345

املهني؟ لتدخلك بحاجة األخ هل .412345

للشرطة؟ احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .512345

لدائرة احلالة عن للتبليغ االستعداد لديك هل .6
االجتماعية؟ الشؤون

12345



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

بعض األسرة، أطفال أحد على األهل العتداء مختلفة وعوامل أسباباً تناقش العلمية الكتب : رابعاً
أن أرجو العوامل، من قائمة أمامك يوجد لها إثباتات قوية. ال علمياً وبعضها مثبتة العوامل األسباب أو
أحد أطفال الوالدين على بالفعل العتداء أحد تظن/ين أنه سبب أي مدى إلى وحتدد/ي منها واحد كل تقرأ/ي
في الرمز حول دائرة تضع ثم ومن اإلجابة التالية، إمكانيات بني من باختيارك إجابتك حتدد أن نرجو األسرة.

املناسب: العمود

البيان
على ال،
اإلطالق

ضعيف
جداً

بدرجة قوي
متوسطة

قوي
قوي
جداً

عنيد، (مثل  املعتدي الوالد بشخصية صفات .1
على القدرة  عدم  من يعاني  الوالد  وصارم،  قاسي 

نفسه). ضبط
12345

متوتر، (مثل املعتدي  الوالد لدى نفسية ظروف  .2
وما اخلوف، القلق، بالنفس،  الثقة  متدني كئيب،

شابه).
12345

اجتماعية غير شخصية يعاني من الوالد املعتدي .3
اجتماعية). عالقات اقامة في يتصعب منعزل،

12345

انحرافية. شخصية من يعاني الوالد املعتدي .412345

في نفسية اعتداءات ضحية وقع الوالد املعتدي .5
طفولته.

12345

في جسدية اعتداءات ضحية وقع الوالد املعتدي .6
طفولته.

12345

في جنسية اعتداءات ضحية وقع الوالد املعتدي .7
طفولته.

12345

طفولته. في ومرفوضاً منبوذًا كان املعتدي الوالد .812345

ويتهجمان يعتديان والديه شاهد املعتدي الوالد  .9
اآلخر. على أحدهما

12345

ادرات. و/أو الكحول على مدمن املعتدي الوالد .1012345

األوالد. تربية في اخلبرة لديه ليس املعتدي الوالد .1112345

الوحدة. من املعتدي يعاني الوالد .1212345

مراحل النمو عن املعرفة الوالد املعتدي تنقص .13
الطبيعية.

12345

يرّبي الرجال. الضرب بأن املعتدي الوالد أفكار .1412345

عصا“. ملن ”العصا بأن إميان الوالد املعتدي .1512345

هي لوالديه الولد املعتدي بأن طاعة الوالد 16. إميان
تربيته. في النجاح سبيل

12345

من املعتدي الوالد لدى واقعية غير توقعات .17
أوالده.

12345

والغضب. االحباط سريع املعتدي الوالد .1812345

لألطفال الزائد الدالل أن  يظن  املعتدي الوالد .19
تربيتهم“. ”يخرب

12345

الزوجني. الصراعات والنزاعات بني .2012345

العمل. عن لألسرة املعني األساسي بطالة .2112345



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع

املناسبة اإلجابة رقم حول دائرة ضع

البيان
على ال،
اإلطالق

ضعيف
جداً

بدرجة قوي
متوسطة

قوي
قوي
جداً

لألسرة. املتدني الدخل .2212345

املعتدي. للوالد املتدني التعليمي املستوى .2312345

، مطلق/ة). (أرمل/ة الوالد/ة األسرة أحادية .2412345

لألسرة. الكبير احلجم .2512345

املتدنية. السكن ظروف .2612345

الدعم وقلة االجتماعية الوحدة من تعاني األسرة .27
االجتماعي.

12345

اجتماعياً. منبوذة األسرة .2812345

األسرة. أفراد معظم بني متوترة عالقات .2912345

البيئة مستوى على ومتدنية صعبة سكن ظروف .30
أو غيرها التعليمية اخلدمات جودة تدني (مثل العامة
املنحرفني في احلي، كثرة املدمنني كثرة من اخلدمات،

شابه). وما احلي والعصابات في

12345

إعاقة من يعاني االعتداء ضحية الطفل .31
جسدية.

12345

عقلية. من إعاقة االعتداء يعاني ضحية الطفل .3212345

من االعتداء ضحية الطفل معاناة بسبب .33
نفسية. مشاكل

12345

منها الطفل يعاني سلوكية بسبب اضطرابات .34
االعتداء. ضحية

12345

الطفل لدى  الدراسي التحصيل تدني بسبب  .35
االعتداء. ضحية

12345

ضحية الطفل لدى الزائدة احلركة بسبب .36
االعتداء.

12345

السيء واملزاج  واالنتباه التركيز صعاب بسبب .37
االعتداء. ضحية الطفل لدى

12345

حاجات مع التعاطف في املعتدي صعوبات الوالد .38
أوالده.

12345

املشاكل حل في املعتدي الوالد صعوبات .39
والضغوطات. الصعوبات ومواجهة

12345

عن الناجم باالضطهاد والشعور القهر ظروف .40
االحتالل.

12345

عن االحتالل. الناجمة والبطالة ظروف الفقر .4112345



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

كل تقرأ/ي أن األساليب، أرجو من قائمة أمامك اآلخرين. مع اخلالفات حل في أسلوبه إنسان لكل خامساً :
اآلخر ضد أحدهما األساليب، هذه من واحد لكل أبيك و أمك استعمال مدى حتدد/ي أن ومن ثم منها واحد
بني من إجابتك تختار/ي أن عاماً. نرجو عشر الـثامنة سن تبلغ/ي قبل أن وباألخص معهما، حياتك خالل

املناسبة اإلجابة ضع دائرة حول رقم ، ومن ثم التالية اإلجابات

األساليب
على ال،
اإلطالق

نادراً
مرتني) أو (مرة

آلخر من حني
مرات) 3-5)

كثيراً
مرات) 6-10)

جداً كثيراً
وأكثر) مرة 11)

أذكر ال

وأمك أبوك تناقش .1
بصراخ وحرارة وغضب.

123456

أحدهما والداك صاح .2
شتم أو وأهان على اآلخر،

اآلخر. أحدهما
123456

والداك استخف  .3
أحدهما وتصرفات بأفكار

باآلخر.
123456

والديك لآلخر قال أحد .4
ومهينة. جارحة كلمات

123456

والديك أحد  اعتدى  .5
(مثل اآلخر على ممتلكات
حقيبته/ أو مالبسه/ها

ذلك). وغير ها

123456

والديك أحد منع .6
أو أهله/ها زيارة من اآلخر

أقاربه/ها أو زمالئه/ها.
123456

والديك أحد  استخف  .7
برعاية اآلخر بأسلوب 
واالهتمام األسرة أوالد

بالبيت.

123456

نحو الوالدين أحد رمي .8
مختلفة أجساماً اآلخر
ممتلكات وحطم/ت

مختلفة.

123456

أنه/ والديك أحد هدد .9
أو اآلخر سيضرب  ها 
اآلخر بطرق على يتهجم

مختلفة.

123456

والديك أحد ر كسّ .10
بالبيت مختلفة أشياء

مع اآلخر. أثناء نقاشه
123456

والديك أحد صفع .11
على ولطمه/ها اآلخر

الوجه.
123456



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع

والديك أحد تهجم .12
باليدين اآلخر على
لبضع بذلك واستمر

دقائق.

123456

والديك أحد تهجم .13
بأجسام اآلخر على
أو كالعصا مختلفة

الكرسي. أو احلزام

123456

والديك أحد تهجم .14
مبرحة بصورة اآلخر على
إلياحتياجه/ها أدى مما

للعالج الطبي.

123456

والديك أحد دفع .15
بقوة احلائط  نحو اآلخر
أو شعره/ها من وشده/ها
واستمر مالبسه/ها من
لبعض دقائق. بالتهجم

123456

والديك أحد هدد .16
بأداه أو بسكني اآلخر 
لم لكنه أخرى حادة

تهديده. ينفذ

123456

والديك أحد  اعتدى  .17
أو بسكني  اآلخر على

بأداه حادة أخرى.
123456



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

أرجو األساليب، من قائمة أمامك اآلخرين. واالختالفات مع اخلالفات حل في لكل إنسان أسلوبه : سادساً
خالل معك األساليب هذه واحد من لكل والديك استعمال مدى حتدد أن ومن ثم منها، واحد كل أن تقرأ/ي
اإلجابات بني من إجابتك تختار أن  أرجو عاماً.  عشر الثامنة سن  تبلغ أن  قبل وباألخص معهما، حياتك

املناسبة اإلجابة رقم حول دائرة تضع ثم ومن التالية،

األساليب
على ال،
اإلطالق

نادراً
مرتني) أو (مرة

آلخر حني من
مرات) 3-5)

كثيراً
مرات) 6-10)

جداً كثيراً
وأكثر) مرة 11)

أذكر. ال

أحد ناقشك .1
بغضب والديك

وشدة. وحرارة
123456

أحد عليك صاح .2
وأهانك والديك

وشتمك.
123456

أحد استخف .3
بآرائك، والديك
وتصرفاتك. وأفكارك،

123456

والديك أحد 4.قال
قاصدين كلمات
مشاعرك جرح بذلك

وإهانتك.

123456

اعتدى أحد والديك .5
(مثل ممتلكاتك على
أو شنطة أو  مالبس
غير او  حتبها لعبة

ذلك).

123456

والديك أحد منعك .6
أو األصحاب من زيارة
األصدقاء أو املشاركة
اجتماعية بنشاطات

مختلفة.

123456

أحد استخف .7
بتصرفاتك والديك
في وأسلوبك
أو معهما التعامل

أخوتك. مع

123456

والديك أحد رمى .8
مختلفة أجساماً 
ليس بالضرورة (ولكن
حطم أو نحوك)

ممتلكاتك.

123456

والديك أحد هددك .9
أو سيضربك  أنه 
أو عليك سيتهجم

اخرى. تهديدات أي

123456



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع

والديك أحد رمى .10
مختلفة أجساماً 
إحلاق بهدف نحوك

بك. األذى

123456

أحد صفعك .11
على ولطمك والديك

وجهك.
123456

أحد تهجم .12
بيديه عليك  والديك 
واستمر لبضع دقائق

عليك. تهجمه في

123456

أحد تهجم .13
عليك والديك
مختلفة بأجسام
أو أو احلزام، كالعصا،

احلذاء.

123456

أحد ضربك .14
بصورة والديك 
أدى مما وحادة مبرحة
للعالج احتياجك إلى

الطبي.

123456

أحد دفعك .15
احلائط نحو  والديك 
شدك أو األرض، أو
شعرك، من بقوة
أو مالبسك، من أو 
ثم ومن يديك، من
بالتهجم استمر 
ورجليه بيديه عليك
على وقعت أن بعد

األرض.

123456

أحد هددك .16
أو بسكني والديك
إال أخرى حادة بأداه
تهديده. ينفذ لم أنه

123456

عليك تهجم .17
بأداة والديك أحد
مميتة وشبه حادة
أو كالسكني
جسم أي أو الكرسي

خطير آخر.

123456



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

أرجو األساليب، من قائمة أمامك اآلخرين. واالختالفات مع اخلالفات حل في لكل إنسان أسلوبه : سابعاً
معك هذه األساليب من واحد لكل األخوة استعمال أحد أن حتدد مدى ثم ومن واحد منها، كل تقرأ/ي أن
اإلجابات بني من إجابتك تختار أن أرجو عاماً. عشر الثامنة سن تبلغ أن قبل وباألخص حياتك معهم، خالل

اإلجابة املناسبة رقم حول دائرة تضع ثم ومن ، التالية

األساليب
على ال،
اإلطالق

نادراً
مرتني) أو (مرة

آلخر حني من
مرات) 3-5)

كثيراً
مرات) 6-10)

جداً كثيراً
وأكثر) مرة 11)

أذكر ال

أحد ناقشك .1
بغضب أخوتك 

وشدة. وحرارة
123456

أحد عليك صاح .2
وأهانك اخوتك

وشتمك.
123456

استخف .3
اخوتك أحد
وأفكارك، بآرائك،

وتصرفاتك.

123456

أخوتك أحد قال .4
قاصدين كلمات
بذلكجرحمشاعرك

وإهانتك.

123456

اعتدىأحداخوتك .5
(مثل ممتلكاتك على
أو أو شنطة مالبس

ذلك). غير

123456

6.منعك أحد اخوتك
األصحاب زيارة من
أو األصدقاء أو 
املشاركة بنشاطات
مختلفة. اجتماعية

123456

أحد استخف .7
بتصرفاتك اخوتك
في وأسلوبك
مع أو معه التعامل

اخوتك.

123456

اخوتك أحد رمى .8
مختلفة أجساماً 
ليس (ولكن
أو نحوك) بالضرورة

ممتلكاتك. حطم

123456

هددك أحد اخوتك .9
أو سيضربك  أنه 
أو عليك سيتهجم

أخرى. تهديدات أي

123456



عن األطفال للدفاع العاملية احلركة
فلسطني فرع

اخوتك أحد رمى .10
مختلفة أجساماً 
إحلاق بهدف نحوك

بك. األذى

123456

أحد صفعك .11
ولطمك اخوتك

وجهك. على
123456

أحد تهجم .12
بيديه عليك اخوتك
لبضع واستمر
تهجمه في دقائق

عليك.

123456

أحد تهجم .13
عليك اخوتك 
مختلفة بأجسام
احلزام، أو  كالعصا، 

احلذاء. أو

123456

أحد ضربك .14
بصورة اخوتك
أدى مما مبرحة
للعالج الحتياجك

الطبي.

123456

أحد دفعك .15
احلائط نحو اخوتك
شدك أو األرض، أو
شعرك، من بقوة
أو مالبسك، من أو 
ثم ومن يديك، من
التهجم استمر
ورجليه بيديه عليك
على وقعت أن بعد

األرض.

123456

أحد هددك .16
أو بسكني اخوتك
أخرى حادة  بأداة 
ينفذ لم أنه إال

تهديده.

123456

عليك تهجم .17
بأداة اخوتك أحد
مميتة وشبه حادة
أو كالسكني
أي أو الكرسي 

آخر. خطير جسم

123456



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

لها معارضتك أو مدى موافقتك حتدد/ي أن ثم ومن التالية العبارات من كل عبارة تقرأ/ي أن نرجو : ثامناً
أنه تذكر/ي املناسبة. اإلجابة رقم حول دائرة ثم تضع ومن التالية. ، الستة اإلجابات من بني إجابة باختيارك

رأيك: متثل ألنها سنحترمها تختارها/ينها إجابة كل لذلك صحيحة، غير أو صحيحة إجابة توجد ال

ً.األساليب أعارضأعارض جدا
أعارض

ما حد إلى
إلى أوافق

حد ما
ًأوافق جدا أوافق

يتسامحا ال أن الوالدين على .1
القواعد ينتهك  الذي الطفل  مع

األسرة. في والتعليمات
123456

يسمحا ال أن الوالدين على  .2
كالمهم. يعارضوا بأن ألوالدهما

123456

يسمحا ال أن الوالدين على  .3
بفظاظة يجيبوهم بأن ألوالدهما

احترام. وقلة
123456

معاملة الوالدين  على يترتب  .4
وشدة بصرامة أحياناً أوالدهم

مؤدبة. تربية تربيتهم ليضمنوا
123456

الطاعة األطفال على تدريب يجب .5
للوالدين. السريعة

123456

أن على يصرا أن الوالدين على .6
مطلقة. بصورة أوالدهما يطيعهما

123456

أوامر يطيعوا أن  األوالد  على .7
اعتراض. أي دون فورا والديهما

123456

يكون أن الولد نحث  أن علينا .8
يكون أن  وليس حوله  األوالد  كسائر

مختلف.
123456

أوامر يطيعوا أن  األوالد  على .9
لتفسير حاجة توجد  وال  والديهما

لألوالد. األوامر كل
123456

مبكر من املهم تعليم الولد بجيل .10
والسلوكيات القيم  اإلمكان  قدر

مجتمعه. في املتبعة
123456

بحاجة ليس الذي هو املؤدب الولد .11
من أكثر منه فعل شيء ما تطلب أن

واحدة. مرة
123456

بوقاحة أوالدها يتصرف األم التي .12
قد تكون مهمل مبظهر  ويظهرون 

فشلت بدورها كأم.
123456

احتياجات اعتبار دائماً الفرد على .13
اخلاصة. احتياجاته من أهم العائلة

123456

دائماً ً جاهزا يكون  أن  الفرد على .14
الغرباء. أمام عائلته عن للدفاع

123456
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يسيروا أن العائلة أفراد على .15
السياسي. املسار بنفس

123456

يؤمنوا أن العائلة أفراد على .16
الدينية. املعتقدات بنفس

123456

لعائلته. يخلص أن الفرد على .17123456

استعداد على يكون أن الفرد على .18
األصغرين أخته أو أخيه ملساعدة دائم

سناً. منه
123456

أو أهله مساعدة الفرد على .19
لزم األمر. إذا أخوته مادياً

123456

يشعر ال أن األوضاع أصعب  من .20
له. أهله واحترام بحب الفرد

123456

األوالد تربية  إحسان أجل من فعله يجب  ما ال أو  يجب ما  بخصوص  العبارات بعض  يلي  فيما : تاسعاً
العبارات. هذه من واحدة كل على  موافق/ة غير أو موافق/ة  أنت مدى أي إلى  حتدد/ي أن أرجو وضبطهم،
هذه على صحيحة“  ”غير إجابة أو ”صحيحة“ إجابة توجد ال فرق. دون والبنات لألوالد تتطرق العبارات

املناسبة: اإلجابة رقم حول دائرة تضع تظن/ي أنت ، ومن ثم حسبما جتيب/ي نرجو أن العبارات.

جدا موافق موافق متردد معارض
معارض

جدا
السؤال

5 4 3 2 1
أوالدهما يطيعهما بأن يصرا أن الوالدين على .1

مطلقة. بصورة

5 4 3 2 1
أن عليه بالعقاب ابنه/ته الوالدين أحد هدد إذا .2

استثناء. أي دون عقابه ينفذ

5 4 3 2 1
ابنهما/ابنتهما، عقاب عن الوالدان امتنع إذا .3

(مدلعا). مدلال جعله إلى سيؤدي فهذا

عرفناها أدناه؟ حسبما الطفل حقوق تؤيد/ين مدى أي إلى عاشراً :

على ال،
اإلطالق

بدرجة
قليلة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
عالية

بدرجة
ً جدا عالية

الطفل“. ”حقوق ملصطلح تعريف أمامك
حلرية يتطرق الطفل“ ”حقوق املصطلح
حتى القرار،  في وحريته االختيار في الطفل
غير التصرفات أو القرارات تلك كانت وإن

الطفل. بيئة على مقبولة

13456



األطفال معاملة سوء حول املرشدين التربويني اجتاهات
الفلسطينية الوطنية السلطة مدارس في ميدانية دراسة

تعبر أن نرجو األطفال؟ حقوق حتقيق لدعم استعداد على أنت حال أو أو شروط ظروف أي : حتت عشر احد
تضع ثم ومن ، التالية، االجابات من بني اجابة باختيارك من هذه الشروط واحد كل نحو موافقتك عن مدى

املناسبة. اإلجابة رقم حول دائرة

على ال،
اإلطالق

بدرجة
قليلة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
عالية

بدرجة
جداً عالية

سلطة على يؤثر سلبياً ال األمر طاملا أن .1
الوالدين.

13456

سلطة على يؤثر سلبياً ال األمر طاملا أن .2
املعلمني.

13456

سلطة على يؤثر سلبياً ال األمر طاملا أن .3
األطفال. بيئة من أشخاص

13456

أجهزة يؤثر سلبيا على ال األمر أن طاملا .4
دولتهم. في السلطة

13456

بني االجابات من إجابة باختيارك احلقوق هذه نحو كل من موافقتك مدى عن تعبر ان : نرجو عشر اثنى
التالية.

على ال،
اإلطالق

بدرجة
قليلة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
عالية

عالية بدرجة
جداً

التالية؟ األطفال حقوق من كل وحتقيق دعم تؤيد/ين أي مدى إلى

اخلصوصيات. باحلفاظ على 112345.احلق

موضوع. بكل رأيهم قول في 212345.احلق

باألمان. احلق .312345

يُسمع رأيهم أن دون يعاقبون ال بأن احلق .4
املوضوع. نحو

12345

التالية؟ ااالت في األطفال حقوق من واحد كل وحتقيق دعم تؤيد/ين مدى إلى أي

واألخوة). الوالدين مقابل (أي 112345.بالعائلة

بالتربية والتعليم (باملدرسة). .212345

ومع يسكنه، الذي (باحلي احمللي باتمع .3
أصحابه).

12345

حق االنتخاب، – (مثالً السلطة جهاز في .4
األمور مجريات على التأثير في احلق

بالدولة).

12345

نقاشات في – (مثالً في اال القضائي .5
وقرارات احملكمة).

12345
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احلقوق؟ متساوية من األوالد والبنات درجة منح يجب هل رأيك، حسب عشر : ثالثة

البنات.  من أكثر حقوق منح األوالد 1. يجب
األوالد.  من أكثر حقوق البنات منح 2. يجب
احلقوق.  من متساوية درجة والبنات األوالد منح يجب .3

  

الدراسة في إجناز نشكرك جزيالً لتعاونك معنا


